NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA

MAREC 2020 - ŠTEVILKA 26

Svet obrnjen na glavo
Jana Lampe, Slovenska karitas
V tem času ne moremo mimo misli, kako lahko en majhen virus cel svet
tako obrne na glavo. Ob tem razmišljam, kako ranljivi smo ljudje in kako je naše življenje dragoceno. Globalizacija nam vedno poleg veliko
pozitivnih, prinaša tudi negativne posledice na naša življenja, družbo. V
zelo kratkem času smo morali zelo spremeniti svoj način življenja, omejiti socialne stike, gibanje, prostočasne aktivnosti, tudi z vidika dobrin
živeti bolj skromno, ker nimamo vsega na dosegu vsako sekundo. Na
žalost lahko izgubimo tudi življenje. Kljub kriznemu stanju pa v to situacijo žarek upanja prinašajo vsi, ki se trudijo za zajezitev te pandemije in
ljudje, ki imajo dobro srce in so pripravljeni priskočiti na pomoč tistim,
ki so bolj ranljivi in so se znašli v še večji stiski. Prav je, da v teh izrednih
razmerah vsi držimo skupaj, da smo v svojih dejanjih odgovorni, sočutni in solidarni drug z drugim. Imamo pa tudi priložnost, da si vzamemo
več časa za svoje domače, za klepet s prijatelji ali starejšimi po telefonu
ter tudi sami zase.
Celotno razmišljanje si lahko preberete na zadnjih straneh novičnika. Ꙭ
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OK-

Povabilo k sodelovanju v anketi ob kampanji
UN75
Društvo za ZN za Slovenijo
COVID-19 nas opominja, kako pomembno je čezmejno, medsektorsko
in medgeneracijsko sodelovanje za premostitev svetovnih izzivov. Sodelujte v minutni anketi ob kampanji UN75 in se pridružite največji
globalni debati o prihodnosti sveta, ko obeležujemo 75 let Združenih
narodov: https://un75.online/?lang=slv.

Info telefon sprejema vaše klice!
Platforma Sloga
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Mladinski svet Slovenije (MSS) že osemnajstič zapored razpisuje natečaj Prostovoljec leta, v okviru katerega bodo izbirali najboljše prostovoljke, prostovoljce, prostovoljski projekt, Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico in Naj mladinski projekt za preteklo
leto.
K prijavi v natečaj vabijo vse nevladne organizacije, javne institucije,
neformalne skupine in posameznike; skratka vse, ki so v svoje dejavnosti v letu 2019 vključevali prostovoljstvo. Pri posameznikih bodo
izbirali najboljše v 6 kategorijah: Naj prostovoljko in Naj prostovoljca v
starostnih skupinah do 19 let, od 20 do 29 let in 30 let ali več, izbrali
pa bodo tudi Naj mladinskega voditelja oz. voditeljico. Pri projektih pa
bodo izbirali Naj prostovoljski projekt ter Naj mladinski projekt. Pri
projektih še posebej poudarjajo, da šteje kakršna koli organizirana
aktivnost, pri kateri je sodelovalo več ljudi, in ni nujno, da gre za projekt v strogo administrativnem smislu.
Vse prijavljene prostovoljce in predstavnike sodelujočih organizacij
bodo po izteku natečaja, predvidoma junija letos, povabili
na zaključno prireditev, kjer bodo podelili nazive in priznanja izbranim
prostovoljcem in projektom.
Več med novičkami platforme Sloga.
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Zbiramo publikacije za spletno knjižnico
Platforma SLOGA

Platforma SLOGA s partnerji vzpostavlja spletno knjižnico publikacij in
gradiv, ki naslavljajo področja razvojnega sodelovanja, globalnega
učenja in humanitarne pomoči.
Vljudno vas vabimo, da z nami delite publikacije, ki ste jih izdali ali pa
nanje naleteli v sklopu svojega delovanja. Za lažje zbiranje smo pripravili enostaven vprašalnik na https://www.1ka.si/a/194377.
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Poziv za ponudnike programov obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za srednješolce
Platforma Sloga
Zavod za šolstvo bo, tako kot vsako leto, pripravil Katalog programov
zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti za
šolsko leto 2020/21 in ga objavil na svoji spletni strani. Obvezne izbirne vsebine so okoli 6-odstoten del gimnazijskega predmetnika, v katerem se srečujejo šola in zunanji izvajalci s svojo ponudbo. Podobno
obliko, ki ji pravimo Interesne dejavnosti, poznamo tudi v poklicnem
in strokovnem šolstvu.
Vse potencialne izvajalce, ki bi radi svojo ponudbo predstavili šolam
in dijakom, vabijo, naj svoje programe do 5. aprila 2020 predložijo kot
priponko v Wordu na elektronski naslov Tomaža Kranjca
na tomaz.kranjc@zrss.si ali na nosilcu podatkov na naslov:
Tomaž Kranjc
Zavod RS za šolstvo OE Nova Gorica
Erjavčeva 2
5000 Nova Gorica
Objava v katalogu je brezplačna.
Več med novičkami platforme Sloga.
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PRIJAVE ZA NAGRADNI NATEČAJ, BREZPLAČNO DIDAKTIČNO GRADIVO IN DELAVNICE ZA
SREDNJE ŠOLE: MIGRACIJE IN TRAJNOSTNI
RAZVOJ
Slovenska karitas
Slovenska karitas je v okviru projekta MIND za srednje šole pripravila
različna didaktična gradiva o migracijah v povezavi z globalnim trajnostnim razvojem, nagradni natečaj za dijake/dijakinje na to temo in
daje možnost izvedbe delavnic s pričevanji migrantov ter postavitev
mobilne razstave. Dijaki in dijakinje bodo skozi različne aktivnosti razmišljali/e o tem, kaj jim pomeni dom, kaj so migracije, kaj so vzroki
zanje in njihove posledice ter o sprejemanju ljudi, ki prihajajo iz drugih držav in kulturnih okolij. Seznanili se bodo tudi s Cilji trajnostnega
razvoja in jih povezali z migracijami.
S
pomočjo
brezplačnega
paketa
didaktičnih
gradiv
»Migracije.Povezanost.Razvoj.« boste profesorji in profesorice lahko
sami/e vodili/e učne ure o migracijah in razvoju (priročnik, fotogovorici, igra, videi).
Trenutno poteka nagradni natečaj »Migracije.Povezanost.Razvoj.«,
namenjen dijakinjam in dijakom, ki bodo s svojimi razmišljanji in izdelki prispevali k rušenju stereotipov o migracijah. Sodelujejo lahko s samostojno avtorsko vsebino skozi dva medija, individualno z razpravljalnim esejem ali skupinsko z video prispevkom. Natečaj poteka med
9. marcem in 15. majem 2020. Več informacij lahko najdete TUKAJ.
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Ponujamo tudi izvedbo delavnice »živa knjižnica«, katere posebnost
je, da so knjige ljudje z migrantsko izkušnjo, ki skozi pogovor z bralci
delijo svoje življenjske zgodbe. Na voljo je tudi mobilna izobraževalna
razstava Cilji trajnostnega razvoja.
V primeru, da vas zanima izvedba katere od aktivnosti ali potrebujete
dodatne informacije, smo vam na voljo na elektronskem naslovu sasa.zvonar@karitas.si in na telefonski številki 031 673 710.
Več med novicami platforme Sloga.

Poziv za naziv Naj mentor/ica v prostovoljstvu
Slovenska filantropija
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, razpisuje natečaj, ki v nevladnih prostovoljskih organizacijah in organizacijah
s prostovoljskim programom, (javni zavodi z organiziranim prostovoljstvom), prepoznava kakovostno delo na področju mentorstva. Natečaj v letu 2020 razpisujejo tretjič.
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Naziv Naj mentor prostovoljcev in Naj mentorica prostovoljcev se podeljuje aktivnim mentorjem in mentoricam za delo, opravljeno v letu
2019. Posebno priznanje za življenjsko delo pa mentorju oz. mentorici
za kontinuirano in kakovostno delo v daljšem časovnem obdobju.
Za nazive se lahko potegujejo kandidati, ki v organizacijah skrbijo ali
so skrbeli za prostovoljstvo. Izbirali bodo med mentorji, ki so s svojim
delom odlično vplivali na prostovoljce, uporabnike in lokalno skupnost. Upoštevali pa bodo tudi število prostovoljcev, ter število opravljenih prostovoljskih del vseh prostovoljcev, za katere je skrbel mentor.
Več med novičkami platforme Sloga.

Slovenska filantropija podeljuje naziv Prostovoljstvu prijazno mesto 2020
Slovenska filantropija
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, že sedemindvajset let spodbuja razvoj prostovoljstva v Sloveniji. Prostovoljstvo se večinoma odvija v lokalnem okolju in zato je izjemnega
pomena odnos občin do prostovoljskih organizacij in prostovoljcev.
S podelitvijo naziva »Prostovoljstvu prijazno mesto« izpostavljajo občine, ki po mnenju Slovenske filantropije in članic Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij prepoznavajo pomen prostovoljskega dela
občanov za življenje v njihovi skupnosti, cenijo njihovo delo, podpirajo prostovoljske organizacije in namenjajo del občinskih sredstev za
razvoj prostovoljstva v svoji občini. Tako Slovenska filantropija tudi
letos objavlja natečaj Prostovoljstvu prijazno mesto.
Rok za prijavo je 30. april 2020, slovesna podelitev priznanj pa 25.
maja 2020.
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Zavod Povod želi v sklopu projekta graditi most med akademskimi
raziskovalci s Fakultete za družbene vede, sektorjem civilne družbe, ki
deluje na področju medkulturnega učenja in kulturne mediacije, ter
begunci in prosilci za azil. Most želijo zgraditi s trajnostnim pristopom
od spodaj navzgor.
Izobraževanja o globalnem državljanstvu ne moremo izboljšati brez
vključevanja ljudi, ki se soočajo z ranljivostjo, kot enakovrednih partnerjev v akademskem sektorju in civilnodružbenem sektorju. Potrebno je zgraditi vključujoče poti in pripraviti ustrezna izobraževalna
orodja, ki jih bodo uporabljali izobraževalci in nevladne organizacije,
ki sodelujejo z begunci in prosilci za azil.
V sklopu projekta bodo organizirali tri seminarje.
Več med novičkami platforme tuditi.si.
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Poziv za nagrade za vseživljenjsko učenje
2020
Platforma tuditi.si
Leta 2016 je Platforma za vseživljenjsko učenje (Lifelong Learning
Platform) lansirala nagrade za vseživljenjsko učenje, s katerimi počastijo kreativne in vključujoče prakse. Odprte so prijave za nagrade v
letu 2020.
Cilj nagrade za vseživljenjsko učenje je omogočiti prepoznavnost
praks, ki se izvajajo po Evropi. S tem želijo pritegniti pozornost javnosti in spodbuditi nove prakse in politike.
Platforma vabi, da pošljete svoje prijave na temo vseživljenjskega
učenja za trajnostne družbe. Cilj nagrad je prepoznati in nagraditi tri
pobude v treh kategorijah:


Učenje, ki opolnomoča – prihodnost učenja



Učenje, ki šteje – prihodnost veščine



Učenje, ki traja – trajnostno učenje

Vse informacije o nagradah in pogojih so dostopni na spletu.

Nov spletni seminar Bridge 47
Platforma Sloga
Delujete na področju izobraževanja za aktivno državljanstvo? Menite,
da lahko izobraževanje spreminja svet na bolje? Če so vaši odgovori
ja, vas vabimo, da se pridružite spletnemu seminarju, ki ga organizira
Bridge 47, katerega članica je tudi platforma SLOGA.
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Dogodek “Envision 4.7”, ki je potekal novembra 2019 v Helsinkih, je
združil 200 izobraževalcev in izobraževalk, javnih uslužbencev in uslužbenk, akademikov in akademičark in civilnodružbenih organizacij z
vsega sveta, z namenom, da skupaj ustvarijo načrt za prihodnje uresničevanje cilja trajnostnega razvoja 4.7. Načrt vsebuje 17 priporočil
in premislekov.
Na seminarju bodo predstavljeni ukrepi in dejavnosti, ki so bili sprejeti od dogodka dalje, in nadaljnji koraki, ki nas bodo približali uresničitvi.
Spletni seminar bo potekal 26. marca, med 14.00 in 15.00, in je brezplačen ter odprt za vse. Prijavite se lahko prek spleta.
V primeru vprašanj se obrnite na Ricardo
na: ricarda.motschilnig@bridge47.org.

Razpis za Grundtvig nagrade 2020
Platforma tudi.si
EAEA (European Association for the Education of Adults) vsako leto
podeljuje nagrade Grundtvig, s katerimi želijo izpostaviti projekte z
novimi idejami, novimi partnerstvi, novimi metodologijami in novim
razumevanjem, kako lahko delujemo v izobraževanju odraslih. Letošnji temi sta dostop in doseg.
Nagradili bodo odlične programe za izobraževanje odraslih, ki so
uspešno razvili zanimive in inovativne strategije širjenja in izboljšanja
dostopnosti.
Več med novičkami platforme tuditi.si.

11

NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA

MAREC 2020 - ŠTEVILKA 26

Vabimo ...

»Svet se
spreminja. Kaj
pa mi?«
Spoznavanje
izzivov
kompleksne
globalne
soodvisnosti in
praktičnih orodij
za delo z mladimi

Poziv za sodelovanje na literarnem natečaju
“A Sea of Words”
Platforma Sloga
IEMED (European Institute of the Mediterranean) in Anna Lindh Fundacija pozivata mlade, da sodelujejo na literarnem natečaju “A Sea of
Words”. Moto letošnjega natečaja so “Mladi, ki se soočajo s podnebnimi spremembami v Sredozemlju in Agenda 2030 za trajnostni razvoj”.
Letošnji natečaj želi dati glas mladim kot ključnim akterjem v ustvarjanju sprememb in jim omogočiti, da izrazijo svoje osebne izkušnje ter
čustva glede okoljskih sprememb, ki spreminjajo življenje ljudi in družbe, v kateri živijo.
Avtorji 10 najboljših besedil, ki jih izbere mednarodna žirija, bodo povabljeni v Barcelono, Španijo, na podelitev nagrad 30. septembra
2020 in delavnice ustvarjalnega pisanja ter kulturne izmenjave, ki bodo potekale od 30. septembra do 3. oktobra 2020. Organizacija krije
vse stroške potovanj, vize, hrane in nastanitve.
Rok za oddajo zgodb je 17. maj 2020.
Več med novičkami platforme Sloga.
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Natečaj Slovenske filantropije za Junaki našega časa 2020
Slovenska filantropija
Šole in dijaški domovi, ki načrtno razvijajo prostovoljstvo učencev in
zagotavljajo strokovno mentorstvo in koordinacijo dela mladih prostovoljcev, so vabljeni k sodelovanju na natečaju JUNAKI NAŠEGA ČASA. V tem šolskem letu ga razpisujemo že šestič, namenjen pa je razvoju prostovoljstva otrok in mladih v osnovnih in srednjih šolah ter
dijaških domovih.
Na natečaju lahko sodelujejo oziroma se nanj prijavijo (iz vsakega zavoda samo ena prijava):
a. skupine prostovoljcev (interesne dejavnosti, skupine, oddelki …),
b. več oddelkov ali razredov ali skupin skupaj,
c. posamezne triade iz osnovnih šol ali podružnične šole,
d. osnovne šole kot celote,
e. srednje šole kot celote,
f. šole in zavodi posebnih in vzgojnih programov kot celote,
g. dijaški domovi kot celote.

Natečaj se zaključi v ponedeljek, 4. maja 2020, ko pričakujemo prijave
novih junakov, pa tudi potrditve nazivov tistih, ki so naziv že prejeli.

Več med novičkami platforme Sloga.
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Platforma Sloga
Vabimo vas na razpravo z dr. Janezom Potočnikom in gosti z naslovom “Bogati ali revni, dostopnost virov je sedaj vprašanje!”. Potekala
bo v ponedeljek, 6. aprila, s pričetkom ob 10. uri v hotelu Slon v Ljubljani.
Odgovorno ravnanje z viri je ključno za našo prihodnost, poudarja dr.
Janez Potočnik. Je dejanska vez med okoljsko in ekonomsko politiko,
hkrati pa je tudi odločilni dejavnik za odpravo neenakosti v družbi, za
zagotavljanje varnosti in naslavljanje migracij.

Na razpravi, ki bo potekala v okviru programa »Trajnostna Evropa za
vse«, se bomo osredotočili na možne načine za dosego ciljev trajnostnega razvoja v Sloveniji, tudi z vidika spodbujanja globalnega sodelovanja in odgovornosti v okviru Agende 2030. Spregovorili bomo o vidikih trajnostnega upravljanja javnih dobrin in ne nazadnje tudi o vlogi
ter teži civilne družbe v okviru spremenjene geopolitične stvarnosti, ki
se odvija pred našimi očmi z vso podporo digitalizacije vsakdanjega
življenja.
Več med novičkami platforme Sloga.
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Začetek drugega sklopa usposabljanja
»Globalni izzivi - Globalni predmeti«
Alma Rogina, Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje
Po uspešno zaključenem prvem sklopu usposabljanja za pedagoške
delavce in delavke v okviru projekta »Globalni izzivi – Globalni predmeti« že nadaljujemo delo z drugo skupino. Marca, tik preden smo se
znašli v tem nenavadnem »korona času«, smo začeli z drugim sklopom usposabljanja, ki bo potekalo v obliki dela preko naše spletne
platforme, mentorstva ter srečanj v živo. Prvo srečanje je bilo super,
udeleženci in udeleženke pa polni motivacije za vključevanje pristopa
globalnega učenja v svoje delo z mladimi. V okviru uvodnega modula
raziskujemo pristop in metode globalnega učenja ter prevprašujemo
naše poglede na svet. Zavedamo se, da nas raznolikost pogledov bogati, vsem pa je skupno, da želimo prispevati k pozitivnim družbenim
spremembam. Se že veselimo nadaljnjega sodelovanja!

Usposabljanje je del triletnega evropskega projekta Globalni izzivi –
Globalni predmeti, ki ga sofinancirata Evropska unija in MZZ RS. Vsebina aktivnosti je izključno odgovornost avtorja in v nobenem primeru ne
predstavlja stališč Evropske unije ter drugih financerjev.
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Ključne ugotovitve dogodka “Changing
Hearts and Minds”
Platforma Sloga
Agenda 2030 združuje vizijo pravične in trajnostne prihodnosti, brez
revščine, nasilja in neenakosti. Prihodnost, ki jo lahko dosežemo le s
tranformativnim delovanjem v srcih in glavah državljanov. Kako lahko
dosežemo te ambiciozne cilje? Za Bridge 47 je bil odgovor vedno v
izobraževanju. Izobraževanje je v središču sprememb, trajnostni in
pravični svet pa je mogoče doseči le z vizijo vseživljenjskega učenja, ki
zajema tako srce kot um.
To sporočilo je bilo ključno na konferenci »Spreminjanje src in misli«,
ki je potekala v info točki v Bruslju. Dogodek je skupaj z Bridge 47
organiziral DEAR, na njem pa je bil predstavljen dokument »Envision
4.7«, skupne smernice za politike za prihodnje uresničevanje cilja 4.7
v Evropi. Agata Sobiech, vodja oddelka DEAR, je sejo odprla z uvodom
v program DEAR in vrsto projektov, ki jih program odpira. Sledili so
pogovori z Albinom Keucem, direktorjem platforme SLOGA, in
Brixeno Xhomagi, direktorico Platforme za vseživljenjsko učenje.

Več med novičkami platforme tuditi.si.

Evropska komisija podaljšala roke za predložitev vlog
Platforma Sloga
Zaradi izrednih razmer je Evropska komisija podaljšala roke za predložitev vlog v okviru programov Erasmus+, Evropska solidarnostna enota, Obzorje 2020 in Pospeševalec Evropskega sveta za inovacije.
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Evropska solidarnostna enota



Obzorje 2020



Pospeševalec Evropskega sveta za inovacije..
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Zagovornik načela enakosti: Enake možnosti
v času koronavirusa so še posebej pomembne v izobraževanju
Platforma Sloga
Zagovornik načela enakosti poudarja, da so enake možnosti še posebej pomembne v izobraževanju. Nekatere šole so se že organizirale in
tudi v času #koronavirus omogočajo dostop do učnih gradiv in navodil
učencem, ki nimajo dostopa do interneta.
Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti pravi: »Šole zaradi ukrepov
za zajezitev širjenja novega koronavirusa izobražujejo prek spleta. V
Sloveniji je po podatkih statističnega urada več kot 3.500 gospodinjstev z otroki, ki so brez dostopa do interneta. Nekatere šole (npr. OŠ
Koseze) so se že organizirale in učencem navodila za učenje pošiljajo
po navadni pošti. Enake možnosti so prav v izobraževanju izjemno
pomembne in pri Zagovorniku načela enakosti verjamemo, da bodo
šole sledile tej pozitivni praksi in tako v učenje od doma, tudi po navadni pošti, vključile vse otroke. Nikogar ne smemo pustiti na cedilu.«
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DRPD zaključili z lokalno implementacijo delavnic v okviru projekta Erasmus+ LEVEL UP
DRPD Novo mesto
Na Društvu za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto so zaključili
z lokalno implementacijo delavnic v projektu Erasmus+ LEVEL UP.
Namen projekta LEVEL UP je promoviranje metode uporabe igre v
sistemu formalnega učenja, to je predvsem v osnovnih šolah, kakor
tudi v programih neformalnega učenja. Skupaj s projektnimi partnerji
iz Španije, Italije, Romunije, Poljske, Latvije in Madžarske verjamejo,
da je uporaba igre kot metode učenja bistvena za bolj interaktiven,
aktiven, vključujoč, nediskriminatoren rezultat pri učenju. O pomembnosti metode ne govorimo le pri učenju mladoletnikov, ki prihajajo iz lokalnega okolja, temveč je metoda zanimiva predvsem za
učinkovitejše in bolj atraktivno učenje priseljencev in otrok z manj
priložnostmi, ki zaradi svojega socialnega stanja težje najdejo motivacijo za sodelovanje in učenje.
Poleg ostalih aktivnosti so promovirali in prakticirali to metodo z učitelji osnovne šole Šmarjeta in DRPD-jevim dnevnim centrom. Sprva so
se skupaj z učitelji formalnega učenja in ostalimi učitelji neformalnega učenja pogovarjali o efektivnosti in potencialu uporabe igre kot
metode za učenje, delili nekaj že ustaljenih dobrih praks, iskali načine
in rešitve, kako vključiti igro v že ustaljen proces učenja in prišli do
zaključka, da na naslednji šolski uri izvedejo prvo igro. Igra je zelo dobro vplivala tako na učence kot učitelje. Med samo aktivnostjo je bilo
predvsem čutiti večjo povezanost in potrebo po medsebojnem sodelovanju. Izkazala se je velika potreba po še večji integriranosti igre v
učne načrte.
V sklopu projekta LEVEL UP bodo ustvarili množične odprte spletne
tečaje (MOOC), v katerem se bodo lahko učitelji iz vse Evropske unije
poučili in opolnomočili o metodi uporabe igre pri učenju. MOOC bo
dostopen do začetka tega poletja.
18

NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA

MAREC 2020 - ŠTEVILKA 26

Poročamo …

»Svet se
spreminja. Kaj
pa mi?«

Zavod Krog ozavešča več kot 900 otrok v Egiptu o njihovih pravicah
Zavod Krog

Spoznavanje
izzivov
kompleksne
globalne
soodvisnosti in
praktičnih orodij
za delo z mladimi

Zavod Krog je v Egiptu začel zadnji krog projekta »Ozaveščanje in izobraževanje o otrokovih pravicah v Egiptu«, ki ga financira Ministrstvo
za zunanje zadeve. Potem ko je bilo v Aleksandriji in Tanti o otrokovih
pravicah s pomočjo učnega pripomočka »Naše pravice« že seznanjenih okoli 600 otrok, Zavod Krog v sodelovanju z lokalnim partnerjem
S.O.S. Villages International Egypt trenutno izvaja delavnice o otrokovih pravicah za okoli 650 otrok v Kairu, nadaljuje pa delavnice za nove
otroke v Aleksandriji in Tanti za okoli 250 otrok.
Več med novičkami platforme Sloga.
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Gradiva, zbrana v okviru Šole človekovih
pravic
Amnesty International Slovenije
Amnesty International Slovenije je v okviru Šole človekovih pravic
zbrala na enem mestu informacije o naših gradivih, ki so lahko v pomoč predvsem pedagoškemu kadru pri pripravi vsebin za delo na
daljavo ali »na zalogo«.
V naši Šoli človekovih pravic med drugim najdete:
- priročnike, ki si jih lahko prenesete s te podstrani: https://
sola.amnesty.si/prirocniki.html
- samostojne projekcije: https://sola.amnesty.si/projekcije-zasamostojno-rabo.html
- didaktične videe: https://sola.amnesty.si/avdio-video.html
- spletne tečaje: https://sola.amnesty.si/spletni-tecaji

- predloge za izvedbo aktivnosti: https://sola.amnesty.si/predlogiza-izvedbo-delavnic.html
- informacije o 30 letih Konvencije o otrokovih pravicah: https://
sola.amnesty.si/otrokovepravice
- informacije o človekovih pravicah na sploh: https://
sola.amnesty.si/o-clovekovih-pravicah.html
- informacije o Splošni deklaraciji človekovih pravic: https://
sola.amnesty.si/sdcp
- informacije na sploh o diskriminaciji: https://sola.amnesty.si/
20
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Bi radi vedeli več o vzrokih in posledicah
podnebnih sprememb? Ali pa o podnebnih
politikah?
Umanotera
V Umanoteri smo za lažje seznanjanje s tematiko podnebnih sprememb pripravili dokument Fizikalno ozadje podnebnih sprememb
in njihove posledice za Slovenijo, kjer si lahko preberete več o vzrokih za podnebne spremembe, njihovih posledicah na globalni ravni,
posledicah podnebnih sprememb v Sloveniji ter projekcijah podnebnih sprememb pri nas.
Več informacij o podnebnih politikah pa najdete v dokumentu Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb, v
katerem predstavljamo ključne institucije in politične procese na
področju podnebnih sprememb, podnebno-energetsko politiko
Evropske unije ter podnebno-energetsko politiko Slovenije.
Oba dokumenta lahko v spletni obliki najdete tudi na Umanoterini
strani v zavihku Podnebne spremembe.
Dokument Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo je na voljo za prenos v PDF obliki tukaj.
Dokument Politično-zakonodajno ozadje blaženja podnebnih sprememb je na voljo za prenos v PDF obliki tukaj.

LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) je integralni projekt, sofinanciran s
sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne spremembe in
sredstvi partnerjev projekta.
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Informativna gradiva in orodja s področja
podnebnih sprememb
Umanotera
V Umanoteri smo za lažje delo v prihodnosti na enem mestu zbrali digitalna gradiva in orodja s področja podnebnih sprememb, ki so
lahko v pomoč izobraževalcem pri pripravi vsebin za delo in pa seveda vsem, ki bi želeli izvedeti več o problematiki podnebnih sprememb.
V zavihku podnebne spremembe boste tako našli:


pregled fizikalnega ozadja podnebnih sprememb in njihovih
posledic za Slovenijo,



pregled politično-zakonodajnega ozadja blaženja podnebnih
sprememb,



pregledno infografiko Zemlja se segreva, podnebje se spreminja,



odgovore na vprašanje »Kaj lahko storim za blaženje podnebnih sprememb?«.

Dokumenta Fizikalno ozadje podnebnih sprememb in njihove posledice za Slovenijo ter Politično-zakonodajno ozadje podnebnih sprememb sta nastala v okviru
projekta LIFE IP CARE4CLIMATE (LIFE17 IPC/SI/000007) , ki je je integralni projekt,
sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstvi Sklada za podnebne
spremembe in sredstvi partnerjev projekta.
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Javni uslužbenci s svojim delovanjem pomembni pri reševanju podnebne krize
Focus in Umanotera
Javni uslužbenci s svojim delom krojijo pomembne politike in izvajajo številne aktivnosti, povezane s področjem blaženja podnebnih
sprememb. Prav tako lahko javna uprava z več 10.000 zaposlenimi z
bolj okoljsko odgovornim ravnanjem močno zmanjša emisije toplogrednih plinov že na ravni organizacije in posameznikov.
V okviru projekta LIFE IP CARE4CLIMATE smo zato skupaj
z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj, pripravili
smernice za javne uslužbence z naslovom Javni uslužbenci kot gonilo prehoda v nizkoogljično družbo – Smernice za vključevanje blaženja podnebnih sprememb v politike, delovanje institucij in ravnanje
posameznika.
Vpliv dela javnih delavcev na zmanjšanje negativnih vplivov na okolje in podnebne spremembe je različen, odvisen je predvsem od ravni, na kateri delujejo, delovnega mesta, ki ga zasedajo, usmeritve in
nalog njihove organizacije ter osebne angažiranosti posameznikov.
Večkrat se počutijo nemočni pri uveljavljanju trajnostnih sprememb
pri upravljanju organizacije in tudi pri vsebinskem delu. Zato so njihova visoka ozaveščenost, informiranost o podnebnih spremembah
in trajnostnih ukrepih, seznanjenost s primeri dobrih praks ter aktivno državljanstvo še kako pomembni za to, da bodo pri svojem delu
vedno upoštevali tudi vpliv na podnebje.
V smernicah so poleg osnovnih teoretičnih vsebin opisani tudi primeri dobrih praks ter nasveti za okoljsko učinkovitejše delovanje na
ravni politik, organizacije ali posameznika in priporočila za dodatno
branje.

Smernice so dosegljive na tej povezavi.
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E-TICK: nova spletna platforma o etičnem
komuniciranju
Društvo Humanitas, Andreja Šmrgut Okrajšek
V mesecu aprilu bo na svetovnem spletu zaživela nova spletna
platforma o etičnem komuniciranju ali skrajšano E-TICK. Platforma
je v osnovi namenjena mladim prostovoljcem_kam, ki razmišljajo o
mednarodnem prostovoljskem delu, hkrati pa je vsebina platforme
zastavljena tako, da je uporabna za vse, ki jih zanimajo vprašanja
globalne (ne)pravičnosti, razumevanje kulturne raznolikosti ter etične komunikacije – torej spoštljivega odnosa do vseh ter zmanjševanja lastnih predsodkov.
Platforma temelji na prepletu metodologij globalnega učenja in inovativnih spletnih učnih metod, kar uporabnikom_cam na interaktiven način omogoča razvoj znanja, veščin, samokritičnega mišljenja
in ravnanja ter medkulturne osveščenosti. Vsebina platforme je široko uporabna – tako za prostovoljce_ke, bodoče in povratnike_ce,
učitelje_ice in druge izobraževalce_ke, trenerje_ke globalnega učenja in vse ljudi, ki jih omenjena področja zanimajo, ne glede na raven predznanja.
Platforma E-TICK je nastala v okviru projekta E-TICK: platforma za
etično komunikacijo mladih prostovoljcev, ki je v skupnem delovanju
združil mednarodne partnerje: Zavod Voluntariat (SI), FOCSIV (IT),
INEX SDA (CZ), COMHLÁMH (IE) in Društvo Humanitas (SI).
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BEST - Build European solidarity today!
Društvo Humanitas, Tina Trdin
Na Humanitasu smo začeli s projektom "BEST - Build European solidarity today!", s pomočjo katerega bomo dobro prakso sporočil solidarnosti prenesli tudi v Slovenijo! Skozi akcije izobraževanja in ozaveščanja 'Let's play the fraternity card in Europe!' (Podeli solidarnost!) so v šolskih letih 2018 in 2019 šole v Franciji, Španiji, na Hrvaškem in na Poljskem naslavljale predsodke in diskriminacijo ter
pomembnost solidarnosti, v letu 2021 in 2022 pa se bomo akciji z
veseljem priključili tudi učitelji_ce, učenci_ke in lokalne skupnosti v
Sloveniji in Italiji. Diskriminacija na žalost ni stvar preteklosti in še
kako pomembno je, da z mladimi snujemo akcije, kjer naslavljamo
tovrstne teme in skupaj prispevamo k boljši družbi.
Humanitas bo delo s šolami na novem projektu pričel v šolskem letu
2020/2021. Za zdaj pa si lahko več preberete na: https://
www.fraternity-card.eu/ (prejšnja »izdaja« projekta, ki jo sedaj nadgrajujemo z novimi vsebinami in razširjenim partnerstvom). Več o
procesu projekta pa si lahko ogledate na video povezavi tukaj.
Partnerji projekta: SWC (Poland), La ligue de l'enseignement
(France), CIVES (Spain), Humanitas (Slovenia), ARCI (Italy), Centre
for Peace Studies (Croatia)
Več informacij: info@humanitas.si
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ALDA TALKS je na voljo na kanalu Youtube
Platforma tuditi.si
Serija epizod ALDA TALKS je ugledala luč 17. decembra 2019 s prvo
epizodo namenjeno participativnim procesom na lokalni ravni, ki sta
jo vodili generalna sekretarka združenja ALDA Antonella Valmorbida
in direktorica za zbiranje sredstev in zunanje odnose Sofia Corsi. Do
zdaj so bili izvedeni trije spletni seminarji, vsi pa so dostopni na kanalu Youtube.
Druga epizoda z naslovom “Upravljanje z okoljem: glavni izzivi in
najboljše prakse”, se je odvila 23. januarja, vodili pa so jo strokovnjaki z občine Lousada, Portugalska. Občina je članica združenja
ALDA, ki je pred kratkim prejela nagrado “Transfromative action
award”. Tretja epizoda z naslovom “Komunikacijske strategije in nova orodja za neprofitne organizacije” je potekala 19. februarja, vse
tri episode pa so na voljo brezplačno.
Več med novičkami platforme tuditi.si.

Inovativni projekt finske organizacije Maaseutuyhdistys Sydänlanka ry “The NomadTown and S.T.O.P.”
Platforma tuditi.si
Predstavljamo projekt, ki ga financiramo v sklopu projekta Bridge
47, in sicer finske organizacije z naslovom “The NomadTown &
S.T.O.P.”, ki je namenjen gradnji majhnega trajnostnega in vzdržljivega naselja.
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Projekt ima svoje začetke v zavedanju, da naš »običajni«
življenjski slog ni varen za kopiranje, zato so ustvarjalci
projekta dve leti nazaj začeli uporabljati orodje S.T.O.P.,
vsako polno luno. Zavedali so se, da so za trajnostno prihodnost potrebni večji koraki. Poleti 2018 se je zbrala skupina prijateljev in
organizirali so enomesečni poskus trajnosti, v sklopu katerega niso
uporabljali fosilnih goriv, denarja in niso smetili. Rezultati poskusa
so jih motivirali in sprejeli so odločitev, da na majhnem koščku zemlje zaženejo »ResilienceHub«.

Manj kot leto dni pozneje so zemljo našli in do začetka leta 2020 so
očistili zapuščeno in zaraščeno območje, katerega cilj je čim prej
sprejeti obiskovalce, pripravljati tečaje, srečanja in druge dogodke.
Sredstva, ki so jih prejeli prek projekta Bridge 47, jim bodo omogočila, da razvijejo in delijo rešitve ter se povežejo z drugimi organizacijami.
V sklopu projekta je bil oblikovan urnik s tečaji, delavnicami in dogodki, ki bodo potekali spomladi in poleti, pri tem pa so se obrnili na
lokalne strokovnjake.
Več med novičkami platforme tuditi.si.

Poročilo o razvoju 2019
Platforma Sloga
Program Združenih narodov za razvoj (UNDP) je konec leta 2019
objavil poročilo o človekovem razvoju, ki se ukvarja z analizo napredka človeštva na posameznih področjih znotraj današnje globalne družbe. V poročilu so identificirali glavni problem današnjega časa, ki je neenakost.

Več med novičkami platforme Sloga.
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Kdo plačuje račun?
Platforma Sloga
Kljub zavezanosti Agendi 2030 EU v veliki meri zanemarja negativne
vplive, ki jih imajo nekatere njene politike in prakse na druge dele
sveta, ugotavlja novo poročilo, ki ga je objavil SDG Watch Europe z
naslovom »Kdo plačuje račun? (Negativni) vplivi evropskih politik in
praks v svetu«.

V povprečju ima EU enega najslabših okoljskih odtisov na prebivalca, z ne-trajnostnim življenjskim slogom, ki temelji na izkoriščanju
virov in delovne sile v drugih delih sveta.
Gospodarstva mora v prihodnosti upoštevati okoljske in družbene
vplive zunaj naših meja, ne pa živeti v iluziji nizkoogljične, z viri
gospodarne Evrope, ki intenzivno in onesnažujočo proizvodnjo prenaša v druge dele sveta.
Poročilo se osredotoča na nekatera pomembna področja oziroma
vprašanja, na katerih je potrebno ukrepati, saj zunanji učinki naših
politik niso dovolj upoštevani.

Knjiga je že na voljo v naši knjižnici.

Priročnik in učna ura o spletnem nasilju nad
ženskami in dekleti
Platforma Sloga
Safe.si je v okviru projekta Odklikni! pripravil gradiva na temo spletnega nasilja nad ženskami in dekleti, ki so namenjena strokovnjakinjam in strokovnjakom, ki delajo z mladimi. Gradivo je na voljo brezplačno na spletu.
Več med novičkami platforme Sloga.
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Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres: članek ob mednarodnem dnevu žensk
Društvo za ZN za Slovenijo
Neenakost spolov je velika krivica našega časa in največji izziv za
človekove pravice, s katerim se soočamo. Toda enakost spolov ponuja rešitve za nekatere najbolj nerešljive težave sodobnega sveta.
Povsod gre ženskam slabše kot moškim – preprosto zato, ker so
ženske. Resničnost je za ženske iz manjšin, starejše ženske, ženske z
invalidnostjo, migrantke in begunke še slabša.
Medtem ko smo v zadnjih desetletjih zaznali velik napredek na področju pravic žensk, od odprave diskriminatornih zakonov do večjega števila deklet v šoli, se zdaj srečujemo z močnim pritiskom. V nekaterih državah se pravna zaščita pred posilstvi in nasilnimi zlorabami zmanjšuje, v drugih pa se uvajajo politike, ki ženske kaznujejo;
širi se revščina in prisilna reprodukcija. Spolne in reproduktivne pravice žensk so ogrožene z vseh strani.
Zakaj? Ker je enakost spolov v osnovi vprašanje moči. Stoletja diskriminacije in globoko zakoreninjen patriarhat so ustvarili zevajoči razkorak med spoloma v naših gospodarstvih, političnih sistemih in
korporacijah. Dokazi so povsod.
Ženske so še vedno izključene iz najvišjih položajev; od vlad do
upravnih odborov in do prestižnih podelitev nagrad. Ženske voditeljice in javne osebnosti se srečujejo z nadlegovanjem, grožnjami in
zlorabami tako na spletu kot v vsakdanjem življenju. Razkorak v plači med spoloma je le simptom razlike v moči med spoloma.
Nadaljevanje na platformi poznavalec.si
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WEF: Cilje trajnostnega razvoja bomo lažje
dosegli z odpravo korupcije
Platforma tuditi.si
Strokovnjaki ocenjujejo, da za zdravstvo letno porabimo 7,35 bilijona dolarjev, vendar se 455 milijard dolarjev izgubi zaradi goljufij in
korupcije, kar vodi na primer v več kot 140.000 smrt otrok. Nedavno
poročilo Transparency International, ki meri stopnjo korupcije v
Afriki (GCB – Africa), je pokazalo na primer, da je v 12 mesecih pred
izvedbo ankete približno 14 % ljudi, ki je dostopalo do zdravstvenih
storitev, plačevalo podkupnine zdravstvenim delavcem, pri tem pa
so najbolj ogrožene ženske in otroci.
Več me novičkami platforme tuditi.si.

Poročilo o trajnostnem razvoju v Evropi
2019
Platforma tuditi.si

Konec leta 2019 je bilo izdano poročilo o trajnostnem razvoju v
Evropi, ki se osredotoča na nekatere ključne elemente razvoja, ki
predstavljajo prioriteto za evropske države v današnjem času. Temelj tega poročila so raziskave in podatki o razvoju evropskih držav,
ki se uporabljajo za primerjavo med državami glede napredka v uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja in implementaciji Pariškega
sporazuma o podnebnih spremembah. Glede uresničevanja ciljev
trajnostnega razvoja je Evropska unija oblikovala strategijo, ki temelji na treh ključnih sestavnih delih: implementacija ciljev znotraj države, preprečevanje prenašanja nekaterih negativnih učinkov na
druge države izven EU ter mednarodna, multilateralna diplomacija,
v kateri se promovirajo evropske vrednote.
Več med novičkami platforme tuditi.si.
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Letošnji svetovni dan voda je v znamenju
podnebnih sprememb
Platforma Sloga
Svetovni dan voda, ki ga vsako leto obeležujemo 22. marca, poudarja pomen vode in zavedanja, da 2,2 milijarde ljudi nima dostope do
pitne vode. Tema letošnjega svetovnega dneva voda je posvečen
podnebnim spremembam in temu, kako je oboje povezano.
Podnebne spremembe direktno vplivajo na spremenljivost vodnega
kroga, ki se povečuje. Posledično se srečujemo z bolj pogostimi izrednimi vremenskimi pojavi, zmanjšala se je razpoložljivost vodnih
virov, vprašljiva je kakovost vode, trajnostni razvoj in biotska raznovrstnost sta ogrožena.
Več med novičkami platforme Sloga.

Strokovnjaki opozarjajo na zaščito svobode
izražanja in informacij
Platforma Sloga
Svet Evrope je objavil izjavo svojega Odbora strokovnjakov za reformo medijskega okolja/Committee of Experts on Media Environment
and Reform (MSI-REF), v kateri opozarjajo, da je v trenutni krizi treba prepoznati ključno vlogo neodvisnih medijev in novinarstva.
V času, v katerem smo se znašli, je še posebej pomembno, da države članice prepoznajo ključno vlogo neodvisnih medijev. Zdaj bolj
kot kadar koli prej potrebujemo zanesljivo novinarstvo, ki temelji na
profesionalni etiki, da javnost obvešča in natančno preučuje ukrepe,
ki so bili sprejeti kot odgovor na svetovno grožnjo.
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Za preprečevanje govoric in dezinformacij, ki bi lahko privedle do
panike, potrebujemo natančne informacije, vključno s poglobljenimi
raziskavami novinarjev. To je možno doseči z oblikovanjem forumov
za dialog med vladami in mediji.
Več med novičkami platforme Sloga.

21. marec je posvečen gozdovom
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Platforma Sloga
Generalna skupščina Združenih narodov je 21. marca razglasila za
Mednarodni dan gozdov, v letošnjem letu z geslom Gozdovi in biotska raznovrstnost – predragoceni, da bi jih izgubili.
Gozdovi so najbolj biotsko raznovrstni ekosistemi na kopnem, saj v
njih prebiva preko 80 odstotkov vrst živali, rastlin in gliv. Pokrivajo
tretjino svetovne kopenske površine, človeštvu pa nudijo številne
funkcije. Kljub izrednemu pomenu pa se jih krči izredno hitro – letno
jih povprečno izgine kar 13 milijonov hektarjev. Krčenje gozdov
predstavlja 12 do 20 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov.
Več med novičkami platforme Sloga.

Poučevanje o podnebnih spremembah del
šolskega kurikuluma v Italiji
Platforma Sloga
Italijanska vlada želi, da se boj proti podnebnim spremembam prične v učilnici, zato bodo učenci in dijaki približno eno uro na teden
namenili učenju o podnebnih spremembah.
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Država bo prva na svetu, kjer bodo prihodnje leto podnebne spremembe in trajnostni razvoj postali obvezen del šolskih učnih načrtov, je konec leta 2019 napovedal italijanski minister za izobraževanje Lorenzo Fioramonti. Vse državne šole bodo morale letno nameniti 33 ur, približno eno uro na teden (v okviru šolskega leta), za preučevanje problematike podnebnih sprememb. Nov program se bo
začel izvajati v novem šolskem letu septembra 2020.
Več med novičkami platforme Sloga.
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Kako se pogovarjati o koronavirusu?
Platforma Sloga
Medtem ko število okuženih z koronavirusom narašča tako v Sloveniji kot drugod po svetu, se javno življenje ugaša, šole in vrtci ostajajo zaprti, za zajezitev širjenja virusa pa je ključnega pomena, da se
oddaljimo in zmanjšamo stik z drugimi. Kako v času dostopa do
množičnih informacij, pogosto napačnih, predstaviti virus, nevarnosti in ukrepe otrokom?

Kot poudarja Časoris je domišljija otrok bujna, marsikaj pa slišijo
napol. Njihove zmožnosti analiziranja, racionaliziranja in logičnega
sklepanja se šele razvijajo, zato jim moramo pomagati razumeti, kaj
se dogaja. Kako jim pojasnimo skrbi in ukrepe? Vsakdanjik obiskovanja vrtca in šole se je spremenil, svojih najljubših aktivnosti ne bodo
mogli nekaj časa obiskovati in opravljati, stvari pa bodo drugačne
tudi doma.
Dogodki, kot je širjenje okužb s koronavirusom, so zato primerna
priložnost za pogovor z otroki, zakaj nek pojav postane udarna medijska novica. Pa tudi za to, kako se širijo polresnice in dezinformacije.
Več med novičkami platforme Sloga.
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EU ukrepa proti nasilju nad ženskami in za
enakost spolov
Platforma Sloga
Nasilje zaradi spola in spolni stereotipi v EU še niso izkoreninjeni.
Vsaka tretja ženska v EU namreč doživi fizično in/ali spolno nasilje,
ženske še vedno v povprečju zaslužijo 16 % manj kot moški, v največjih podjetjih EU pa je samo 8 % izvršnih direktoric.
Za izboljšanje tega stanja je Evropska komisija danes predstavila strategijo za enakost žensk in moških v Evropi.
S strategijo se zavezuje, da bo vidik spola upoštevala na vseh področjih politik EU, v njej pa določa tudi ključne ukrepe za naslednjih pet
let.
„Da bi dosegli enakost, ni treba nikomur ničesar odvzeti. Enakosti ni
mogoče izčrpati in za vsakogar je je dovolj. Želimo zagotoviti, da bodo ženske lahko uresničile ves svoj potencial, ne da bi morale premoščati dodatne ovire, da bi dosegle to, kar je za moške samoumevno,“ je ob tem povedala komisarka za enakost Helene Dalli.

Več med novičkami platforme Sloga.

Poročilo Unicefa: napredek pri izobraževanju, a deklice ostajajo žrtve nasilja in diskriminacije
Platforma Sloga
Ta teden so organizacije UNICEF, Plan International in UN WOMEN
predstavile poročilo “Novo obdobje za dekleta: 25 let napredka”.
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Opozarjajo, da danes sicer zaključi šolo več deklic kot kadar koli
prej, vendar napredek pri izobraževanju ni prispeval k oblikovanju
družbe enakih možnosti za deklice in okolja z manj nasilja.
Poročilo ugotavlja, da se je število deklic, ki ne hodijo v šolo, v zadnjih 20 letih zmanjšalo za 79 milijonov, v zadnjem času pa je v srednješolsko izobraževanje vključenih celo več deklic kot dečkov. Kljub
temu se kaže, da je nasilje nad deklicami in ženskami pogosto. Leta
2016 so namreč predstavljale 70 % identificiranih žrtev trgovine z
ljudmi, okoli 13 milijonov deklet starih od 15 do 19 let pa je bilo žrtev posilstva.
Več med novičkami platforme Sloga.

Svet Evrope v letnem poročilu za leto 2019
svari pred skrajnim nacionalizmom, antisemitizmom in sovraštvom do muslimanov
Platforma Sloga
Komisija Sveta Evrope proti rasizmu in nestrpnosti (ECRI) je konec
februarja objavila letno poročilo za leto 2019, v katerem svari pred
skrajnim nacionalizmom, antisemitizmom in sovraštvom do muslimanov v Evropi. Hkrati je po oceni ECRI vedno več sovražnega okolja za nevladne organizacije, ki delajo z ranljivimi skupinami.
“Evropa se sooča s šokantno realnostjo: antisemitska kazniva dejanja ter kazniva dejanja proti muslimanom in druga rasistična kazniva
dejanja so dosegla alarmantno stopnjo, najnovejši primer pa je streljanje v nemškem Hanauu z devetimi smrtnimi žrtvami in več poškodovanimi. Tovrstna grozljiva dejanja so pogosto posledica strupenih
besed in teorij zarote, ki se širijo prek družbenih omrežij in svetovnega spleta,” je ob objavi poročila izpostavila generalna sekretarka
Sveta Evrope Marija Pejčinović Burić.
Več med novičkami platforme Sloga.
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Platforma Sloga
Nacionalno poročilo standardne javnomnenjske raziskave Eurobarometer (EB92), izvedene jeseni 2019, kaže, da sta najpomembnejša
izziva za Slovenijo po mnenju Slovencev zdravstveno in socialno varstvo (38 %) ter pokojnine (22 %). Kot najpomembnejša izziva za EU
Slovenci izpostavljajo priseljevanje (53%) ter vse bolj okolje in/ali
podnebne spremembe (27%). Isti področji so navedli tudi drugi
Evropejci.
Večina Slovencev je glede prihodnosti EU nadpovprečno optimistična (69 %), slaba tretjina vprašanih (29 %) je črnogledih. V kar 25 državah članicah je delež vprašanih v splošnem optimističen (58 %
EU28, 60 % EU27).
Več med novičkami platforme Sloga.
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Svet obrnjen na glavo
Jana Lampe, Slovenska karitas

Imamo možnost, da si malo oddahnemo od nenehnega hitenja, stresa. Tudi naša Zemlja ima priložnost, da si malo odpočije od vseh izpustov v zrak…
Na vsakem izmed nas je, kako bomo ta čas izkoristili.
Te dni sem bila v kontaktu glede stanja v povezavi s pandemijo z našimi
partnerji v Ruandi, Libanonu, Srbiji, kjer ob podpori Ministrstva za zunanje
zadeve RS na Slovenski karitas izvajamo razvojne projekte, ki so namenjeni
opolnomočenju žensk, katerih se še posebej spominjamo v mesecu marcu.
Berem tudi novice o širjenju COVID 19 drugje po svetu, ki nam jih pošiljajo
članice naše mednarodne mreže Caritas Internationalis, ki delujejo v 168
državah. Iz vsega slišanega in prebranega vidim, da se virus neizprosno širi
prav na vse konce sveta. Tudi v najrevnejše države in območja, kjer imajo
še manj možnosti, da bi se lahko uspešno spopadali s to pandemijo. Tam
mnogi ljudje, še posebej na podeželju, že tako živijo v hudih stiskah, brez
zadostne zdravstvene oskrbe, v pomanjkanju pitne vode, hrane, dostojnega dela. Me kar pri srcu stiska, ko pomislim na te dežele …
Ob tem bi z vami rada podelila, kar je 22. 3. 2020 zapisala naša misijonarka
Urša Marinčič: »Pri nas v Ugandi so danes uradno potrdili prvega okuženega s korona virusom, že od petka pa imamo preventivno, načeloma za en
mesec, zaprte vse šole, bare, nimamo sv. maš in kakšnih drugih srečanj,
meje so zaprte. Priporočeno je, da se zadržujemo doma in seveda skrbimo
za higieno in varnostno distanco. Vse naše okoliške države so virus registrirale že prej. Naš predsednik ljudem zagotavlja, da se nimamo ničesar bati.
Da je država dobro pripravljena na vse. Ko pa malo bolje pogledaš, kaj konkretno to pomeni, ne veš ali bi se smejal ali jokal. V naši Ugandi, ki šteje
cca. 43 milijonov prebivalcev (nimamo točnega števila), imamo celih 55
postelj za intenzivno nego in 13 oseb usposobljenih za to delo. Poleg tega
pa le eno mašino za opravljanje analize testa v glavnem mestu, v Kampali.
V ljudeh se čuti strah in negotovost. Posebno pri učiteljih smo začutile še
dodatno zaskrbljenost, saj so ostali brez služb in s tem brez prihodkov za
preživetje ... Tu namreč ni tako, kot pri vas - ne biti v službi pomeni ne dobiti ničesar, ne glede na vzrok. Tudi med počitnicami npr. učitelji ne dobijo
niti centa. Pa je njihova plača že tako mizerna, poleg tega pa morajo s tem
denarjem podpreti tudi širšo družino. Podobno nezadovoljni so učenci.
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Svet obrnjen na glavo
Jana Lampe, Slovenska karitas

Iti domov ne pomeni samo ne imeti možnosti za učenje (o e-šoli lahko samo sanjamo), pač pa še huje kot to - iti domov pomeni biti lačen... Kar pa
naše ljudi še posebej dela izgubljene je to, da naj bi med sabo držali razdaljo. Si predstavljate afriškega človeka in razdaljo? Pri nas se vsi rokujejo in
objemajo in držijo za roke in se dobesedno tiščijo skupaj... To je del njihovega načina življenja. Sedaj pa... No, glede higiene pa sploh ne bom izgubljala besed. Pa vendar - ostajamo optimisti in prosimo za blagoslov - tako
zase kot za vse vas, ki ste trenutno v veliko težji situaciji…«
Naj zaključim z mislijo, da upam, da bomo iz te krize na koncu odnesli vsaj
nekaj pozitivnega za dobro sočloveka in Zemlje ter da se bo namesto korona virusa po vsem svetu razširil predvsem virus solidarnosti. Solidarnosti do
tistih, ki so najbolj ranljivi, ki živijo v pomanjkanju in z manj možnostmi ter
so izključeni iz družbe. Tako naj ta virus solidarnosti doseže tudi vse ranljive
ženske na tem planetu, ki so nosilke življenja, prihodnosti in tudi razvoja.
Naj imajo možnost za dostojno delo in življenje ter za glas v družini in družbi. Več o dosedanjih projektih opolnomočenja žensk Slovenske karitas na
tej povezavi.
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