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Humanitas na obisku pri partnerskih organizacijah v Gani
Humanitas, Barbara Vodopivec
V okviru društva Humanitas sem meseca aprila obiskala naše partnerje na severu in
jugu Gane, s katerimi že več kot 15 let skupaj vodimo in razvijamo program podporništva otrokom in lokalnim skupnostim. Humanitasov program podpore otrokom in
skupnostim se v prvi vrsti osredotoča na izobraževanje otrok, saj verjamemo, da je
izobrazba ključ do boljše prihodnosti. Otrokom, ki so vključeni v program, s pomočjo
mesečnih prispevkov podpornikov plačamo šolnino, priskrbimo šolske uniforme in
šolske potrebščine. Sočasno pa zagotavljamo tudi izboljšanje ostalih življenjskih pogojev ter pomagamo pri uresničevanju skupnostnih projektov, na severu Gane je to
knjižnica, na jugu pa knjižnica in projekt ekološkega delovanja in ozaveščanja, imenovan Zelena vas.
V Gano sem vstopila iz Burkine Faso, kjer prav tako vodimo projekt podporništva. Pot
iz glavnega mesta Burkine Fasao Ouagadougou do vasi Larabanga je trajala skoraj 14
ur. Ker nisem uspela dobiti avtobusnega prevoza, sem morala potovati s številnimi
majhnimi kombiji. Bilo je neznosno vroče - april namreč velja za najbolj vroč mesec v
letu. A prijazna večerna dobrodošlica našega lokalnega koordinatorja Fatawa Abdula
Abubakarija in dobra večerja pri njegovi mami, sta polepšala zaključek dneva. Ob jutranjem sprehodu čez vas je bilo očitno, kako zelo se je le-ta spremenila od zadnjega
obiska pred osmimi leti. V bližini knjižnice je država končno zgradila prvo zdravstveno
kliniko v vasi, naslednje leto pa naj bi dobili tudi prvo srednjo šolo – najbližja je bila
sedaj v sosednjem mestu Damango. V tem času so do Larabange oziroma do bližnjega nacionalnega parka Mole zgradili tudi cesto, s čimer se je pot iz največjega mesta v
regiji Tamale skrajšala iz dobrih 6 na 2,5 uri.
Celotno razmišljanje si lahko preberete na zadnjih straneh novičnika.
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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.
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In še mnogo več!
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Ekvilib Inštitut najavlja certifikat Družbeno
odgovoren delodajalec
Projekt bo z uporabo načel trajnostnega razvoja
naslavljal družbene in tudi
okoljske izzive ter
podjetjem in
organizacijam
ponujal ukrepe,
ki bodo zmanjševali negativne ter
povečevali pozitivne vplive na
gospodarstvo,
družbo in okolje.

Ekvilib
Ekvilib Inštitut je kot nosilec projekta, skupaj s projektnimi partnerji Gospodarsko zbornico Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije in Združenjem
delodajalcev Slovenije, spomladi pridobil projekt »Družbeno odgovoren delodajalec - certifikat Družbeno odgovorno podjetje«. Projekt je sofinanciran s
strani Evropskega socialnega sklada in poteka preko izvajalca razpisa Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Namen projekta certifikat Družbeno odgovorni delodajalec je preveriti in izboljšati družbeno odgovorno upravljanje podjetij ter organizacij, pri čemer bo
velik poudarek na odgovornosti do zaposlenih. Projekt bo z uporabo načel
trajnostnega razvoja naslavljal družbene in tudi okoljske izzive ter podjetjem
in organizacijam ponujal ukrepe, ki bodo zmanjševali negativne ter povečevali
pozitivne vplive na gospodarstvo, družbo in okolje. Certifikat bo preko nabora
ukrepov delodajalcem ponujal priložnosti za izboljšanje na področju usklajevanja zasebnega in poklicnega življenja, varnosti in zdravja na delovnem mestu,
medgeneracijskega sodelovanja ter na drugih družbeno odgovornih vsebinah,
kot sta etično vodenje in nediskriminacija na delovnem mestu.
Po končani vzpostavitvi sistema certifikata »Družbeno odgovorni delodajalec«
se bo v postopek certificiranja lahko vključilo 200 slovenskih podjetij in organizacij.
Več o projektu najdete tukaj [http://www.ekvilib.org/sl/druzbeno-odgovorendelodajalec-certifikat-druzbeno-odgovorno-podjetje/]
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Pridi z nami vrtnarit po urbano!
Zavod Voluntariat
V mestih nimamo vsi možnosti kar tako ustvariti svojega vrtička, imamo pa
priložnost biti iznajdljivi in ustvariti svoj mini urbani vrtiček. Kako?
Pridi se naučit osnov trajnostnega vrtnarjenja na balkonu! Konec julija (27. in
28. med 10. in 16. uro) te bomo popeljali v svet zelenjave, jagodičevja in zelišč,
prilagojen življenju v mestu.
Prijave sprejemamo na placement@zavod-voluntariat.si do zapolnitve mest.
Delavnica je brezplačna in bo potekala v Ljubljani. Točno lokacijo sporočimo
po mailu.
Tudi v mestih lahko kaj dobrega zrase!

Zabeležite si datum za Podnebni štrajk 2.0:
27. september 2019
Umanotera
Po svetu in tudi pri nas (vsak petek pred parlamentom) mladi že od spomladanskega velikega podnebnega protesta, 15. marca 2019, neutrudno protestirajo naprej in od političnih voditeljev zahtevajo podnebno pravičnost. Kot so
zapisali: Vedite, da protest 15. marca nikakor ni bil dovolj. Protestirali bomo,
dokler vlada ne preide od besed k dejanjem - podnebno krizo mora obravnavati prioritetno! S prvim protestom smo zanetili iskro, skozi nadaljnje delovanje
dosegli diskusije in izpostavljanje problematike – zdaj se borimo za dejanja!
Gibanje Mladi za podnebno pravičnost, ki koordinira tudi septembrski podnebni štrajk, vabi šolarje, učitelje, odrasle – vse, naj bomo del tega zgodovinskega podnebnega gibanja in naj se jim na ulicah (ali pa že prej pri organizaciji)
pridružimo 27. septembra 2019. Več >>>
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Mladi aktivisti v seriji akcij izobraževali o
trajnostnem razvoju
Vse mladinske
skupine so se odločile, da teme, s
katerimi so se
ukvarjale celo leto in se o njih izobraževale, predstavijo tudi drugim v svojem
okolju, saj verjamejo, da je mogoče sodobne
globalne probleme rešiti le v sodelovanju z drugimi v svojih
skupnostih.

Amnesty International Slovenija
Junija je Amnesty International veliko delovala na lokalni ravni. Približno 20
mladih aktivistov je namreč organiziralo serijo dogodkov na svojih šolah in/ali
v lokalnem okolju v Mariboru, Piranu, Ajdovščini in Ljubljani.
Vse mladinske skupine so se odločile, da teme, s katerimi so se ukvarjale celo
leto in se o njih izobraževale, predstavijo tudi drugim v svojem okolju, saj verjamejo, da je mogoče sodobne globalne probleme rešiti le v sodelovanju z
drugimi v svojih skupnostih.
V Srednji šoli za oblikovanje Maribor je mladinska skupina veliko časa posvetila okolju in vprašanjem odvisnosti človekovih pravic od našega odnosa do okolja, čeprav so se med letom ukvarjali tudi z drugimi temami – kot npr., kako
pomagati aktivistom za boljši svet v drugih državah in na drugih koncih sveta.
Že med letom so članice organizirale akcijo zbiranja podpisov za zaprte aktivistke po svetu. Za zaključno akcijo pa so se posvetile okolju in organizirale pogovorni dogodek v lokalnem Domu starejših občanov Danice Vogrinec, kjer so
udeležencem predstavile trenutno stanje na področju varovanja okolja in se s
stanovalci pogovarjale o različnih trajnostnih praksah.

Na Srednji šoli in dijaškem domu Vena Pilona v Ajdovščini so mladi aktivisti
pozornost posvetili okoljskim spremembam in njihovemu vplivu na človekove
pravice. Z namenom ozaveščanja in pozivanja k ukrepanju so organizirali »zero
-waste« Špil za okolje, kjer so organizirali glasbeni program, o nujnosti ukrepanja glede podnebnih sprememb pa je predavala 16-letna Aja Vrenjak iz gibanja
Mladi za podnebno pravičnost. Posadili so tudi jablano in izvedli delavnico
ekološke poslikave majic.
Na Gimnaziji, elektro in pomorski šoli Piran so prav tako ugotovili, da je eden
najbolj perečih problemov na globalni ravni opustošenje okolja in nebrzdano
izkoriščanje surovin, zato so se odločili, da bodo o tem informirali čim več mladih. Organizirali so serijo delavnic na svoji in drugih šolah v Piranu, na katerih
so mlade tudi pozvali k sodelovanju pri naslavljanju skupnih problemov.
Tudi člani skupine na Gimnaziji Vič so se odločili, da bodo nagovarjali svoje
vrstnike, vendar glede druge teme. Na svoji šoli so organizirali serijo delavnic o
nevarnostih sovražnega govora. Mlade člane aktivistične skupine skrbi njegova
pojavnost in proti koncu šolskega leta so se vse aktivneje ukvarjali prav s tem.

NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA

JULIJ 2019 - ŠTEVILKA 18

Proces dela v skupinah je tekom celotnega šolskega leta temeljil na aktivni
participaciji, mladinska delavka AIS je udeležencem v procesu zagotavljala
strokovno podporo ter jih usmerja v aktivno reševanje globalnih problemov na
lokalni ravni s pomočjo povezovanja lokalnih deležnikov, predstavnikov lokalne uprave in šol. Članica mladinske aktivistične skupine v Piranu Gaja je o sodelovanju v skupini za šolsko glasilo zapisala: "Sodelovanje z Amnesty International v projektu Start the Change mi je prineslo veliko novih izkušenj in prav
tako občutek odgovornosti lastnega vpliva na zavedanje in ozaveščenost drugih. Res je, da mi je udeležba na sestankih vzela več prostega časa, vendar sem
po drugi strani napredovala pri javnem nastopanju, samozavesti, samostojnosti in tudi timskem delu. Vesela sem, da sem del tega projekta."

ADRA izvedla delavnice globalnega učenja
v Nazarjah
ADRA Slovenija
ADRA Slovenija je na otroškem in mladinskem poletnem taboru v Nazarjah, ki
ga je organiziralo Društvo stezosledcev v mesecu juliju izvedla delavnice globalnega učenja. Delavnice so bile prilagojene starostnim skupinam, preko njih
pa je 56 udeležencev spoznavalo različne cilje trajnostnega razvoja.
Otroci med 6 in 9 let so bližje spoznali 15. cilj trajnostnega razvoja - življenje
na kopnem - in 14. cilj - življenje v vodi -, posredno pa tudi 13. cilj - podnebni
ukrepi. Otroci so spoznali ogrožene živali kot so sloni, kiti, pande, gorile, polarni medvedi ter njihova življenjska okolja. Skozi interaktivno delavnico so se
naučili, kje živijo najbolj ogrožene živali na svetu, kaj se dogaja z njihovim življenjskim prostorom, kako na njih vplivajo podnebne spremembe in človeško
ravnanje. V pogovoru smo skupaj iskali rešitve in pogledali dobre prakse zaščite in ohranjanja habitatov ogroženih živali. Skupaj z otroki smo iskali načine,
kako se lahko aktivirajo in postanejo del rešitev za ohranjanje živali in planeta.
Mladi med 10 in 15 let so se skozi delavnico posvetili 13. cilju trajnostnega
razvoja - podnebni ukrepi - in 12. cilju - odgovorna proizvodnja in poraba -,
posredno so se dotaknili tudi 15. cilja – življenje na kopnem. Skozi interaktivno
delavnico so spoznavali različne strukture in teksture zemlje, iz katerih se je
glede na vsebnost živih organizmov pa tudi gliv, homogenost in vir vzorca ugotavljalo, katera zemlja je najbolj neokrnjena in zdrava za pridelovanje. Pogledali so učinke na zemljo in posledično hrano, če pridelujemo ekološko brez
uporabe pesticidov in kaj se zgodi kadar uporabljamo številne pesticide, da bi
povečali proizvodnjo. Obenem so razpravljali tudi o tem, kako lahko sami pripomorejo k bolj čistemu zraku, zemlji in vodi - ključnim sestavinam za pridelavo hrane.
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Družbeni učinki urbanega kmetijstva—
urbano vrtičkarstvo kot primer vključevanja javnosti v Sloveniji
PiNa
20. junija 2019 je PiNA, skupaj z ZRC SAZU in knjigarno Azil ter s pomočjo Javne agencije za knjigo RS, organizirala razpravo Urbano vrtičkarstvo kot primer
vključevanja javnosti v Sloveniji.
Urbano kmetijstvo postaja čedalje bolj inovativno in učinkovito orodje za doseganje širših družbenih učinkov, ki se navezujejo na participacijo oziroma
sodelovanje državljanov v odločevalnem procesu, socialno vključevanje in
trajnostni urbani razvoj. Kljub številnim družbenogospodarskim koristim pa
urbano kmetijstvo še vedno ni deležno ustrezne podpore na mednarodni in
nacionalni politični ravni, medtem ko je razvoj na lokalni ravni pogosto stihijski. V Sloveniji nimamo predpisanih jasnih smernic in standardov, kako spodbujati, zaščititi in upravljati urbano kmetijstvo.
V prvem delu dogodka smo z gosti omizja ugotavljali, kakšno je trenutno stanje urbanega kmetijstva v Sloveniji, v drugem delu pa smo v dogodek vključili
tudi občinstvo in s pomočjo interaktivnih delavnic skupaj iskali dobre prakse
ter morebitne izzive na prej omenjenem področju.
Fotogalerija dogodka je na voljo na povezavi.

6. večer migrantskega filma
PiNa
PiNA je v sklopu projekta Središče za medkulturni dialog, ob svetovnem dnevu
beguncev, 20. junija 2019, organizirala 6. večer migrantskega filma.
Tokrat smo si ogledali 5 izvrstnih kratkometražnih filmov. S projekcijami smo
želeli opozoriti na problematike, s katerimi se soočajo begunci na njihovi poti
in pri vključevanju v lokalno okolje, hkrati pa tudi na naraščanje nestrpnosti,
na katero je verjetno treba opozarjati danes še bolj kot v preteklosti.
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Sodelovanje z učitelji in učiteljicami v projektu Globalni izzivi—Globalni predmeti
Humanitas, Alma Rogina
Več kot leto dni sodelovanja je že za nami in skoraj smo že pri koncu s pripravo priročnikov, namenjenih vnosu globalne dimenzije v predmetno poučevanje. Delovne skupine, v okviru katerih smo skupaj z učitelji_cami razvijali gradiva in ugotavljali, kako bi lahko globalno učenje najbolje vključili v poučevanje geografije, zgodovine, tujih jezikov, etike in matematike, so svoje delo odlično opravile. Junija smo se še zadnjič srečali v ta namen, a prepričani smo, da
bomo sodelovanje nadaljevali tudi v prihodnje – idej imamo namreč še cel
kup :)
V naslednjem šolskem letu se v okviru projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti obetajo nove priložnosti za sodelovanje! Zadišalo bo po sveže natisnjenih
priročnikih, iskrilo se bo od novih idej za lokalno-globalne akcije učencev in
učenk, obzorja učiteljic in učiteljev pa se bodo širila med usposabljanjem o
globalnem učenju, ki bo potekalo tako v živo kot po spletu. Dela nam ne manjka, a se veselimo novih izzivov in novih poznanstev!

Culpeer4Change
Humanitas, Tina Trdin
Projekt Culpeer4Change je v polnem zagonu. V Sloveniji smo 21.6. gostili prvo
izmed 7-ih mednarodnih konferenc v okviru projekta. Konferenca Kultura brez
meja je povezala več kot 50 izobraževalcev_k, odločevalcev_k, nevladnikov_ic
in mladih. Skupaj smo razmišljali o spremembah na področju izobraževanja,
raziskovali potencial v uvajanju umetniških pristopov, medkulturnosti in globalnega učenja v izobraževanje in vzgojo ter odprli prostor mladim, ki so ključni nosilci sprememb na bolje za vse.
https://www.facebook.com/humanitas.drustvo/posts/2237314626346558
V sklopu projekta Culpeer4Change smo letos 3 tedne v Sloveniji gostili tudi
gledališko skupino Tiempos Nuevos Teatro. V tem času so se predstavili na
konferenci Kultura brez meja, v Knjižnici pod krošnjami v Novi Gorici, v Mladinskem centru Nova Gorica, v Ljudski univerzi Nova Gorica, v Mladinskem
centru v Idriji, v osnovnih šolah Sežana, Branik in Dornberk, v srednji šoli Zagorje in na gimnaziji Nova Gorica, učiteljicam_em v okviru motivacijskega dneva in v Mladih zmajih - Črnuče.
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Hvala vsem za gostovanje in najlepša hvala ekipi Tiempos Nuevos Teatro, da
so v Slovenijo prinesli delček Salvadorja! Jih že pogrešamo, smo pa zelo veseli,
da bomo imeli številne umetniško-gledališke skupine priložnost gostiti tudi v
prihodnje. Konec septembra tako k nam prihaja skupina Teatro Trono iz Bolivije: https://www.youtube.com/watch?v=MuCV1me92vk&feature=youtu.be
Za več informacij o projektu, pišite na: tina@humanitas.si.
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Nadaljevanja bloga s prve strani:

Nenadzorovana
sečnja dreves je
namreč v Gani
izredno velika
težava. Prav zato
je Zelena vas dobrodošel projekt,
saj opozarja na
pomen varovanja naravnega
okolja, z ekološko
pridelavo zelenjave in sadja,
kjer sodeluje tudi
Humanitas, pa
opozarja na pomen naravi in
zdravju prijazne
kmetijske pridelave.

Zaradi povečanega prometa so vzniknile tudi manjše privatne trgovine s hrano
in pijačo ter umetniškimi izdelki, hkrati pa se je zaradi večje porabe in neustrezne infrastrukture očitno povečalo tudi smetenje. Na sploh upravljanje s
smetmi v Gani ostaja velik problem.
Knjižnica v Larabangi, ki jo Humanitas vodi skupaj z lokalno organizacijo AEDIRG pod vodstvom koordinatorja Fatawa, še naprej ostaja pomemben prostor za branje in učenje. Slednje je še posebej pomembno zaradi dostopa do
šolskih knjig, ki jih imajo otroci v knjižnici na razpolago, saj so drage in številnim družinam nedostopne. Knjižnica je predvsem polna ob večerih, ko se vročina poleže, hkrati pa nudi tudi svetlobo tistim, ki doma nimajo elektrike. Naši
parterji so pred nekaj tedni knjižnico prenovili, skupaj s hišo za prostovoljce/
ke ob strani in ki, kadar lokalnih ali mednarodnih prostovoljcev ni, služi tudi
turistom.

Število otrok, vključenih v program podporništva, je v primerjavi z ostalimi
lokacijami majhno, čeprav zato nič manj pomembno, saj šolanje za številne
družine še vedno ostaja težje dostopno. Ker je število podpornikov našega
programa v zadnjih letih upadlo, je danes botrskih otrok v Larabangi le 25.
Med njimi je veliko deklet, ki pa so bile zelo sramežljive in so na moja vprašanje raje kimale kot odgovarjale. A vseeno so mi uspele povedati, kaj jim v šoli
dela težave (predvsem matematika), kako doma pomagajo kuhati in delati na
polju, pa tudi, da se v prostem času veliko učijo, še posebej tiste, ki jih letos
čaka končni izpit.
Iz Larabange sem pot z avtobusom nadaljevala v glavno mesto Akra na jugu
države, kamor sem šla na obisk k našemu partnerju Ebenezerju Parditeyu,
direktorju organizacije EHT-Network. Gre za naš največji program podporništva, čeprav je tudi tu število botrov v zadnjih letih upadlo. Ne glede na to, je v
program na jugu Gane – v mestu Akra z okolico in vasi Busua in sosednjimi
vasmi - še vedno vključenih skoraj 150 otrok, ob tem pa potekajo tudi številni
projekti, namenjeni lokalni skupnosti.
Akra je danes več milijonsko mesto, gradnja je nenehno v teku in mesto se
hitro širi. Zaradi velikosti, onesnaženosti, prometa in hrupa, je zato zelo dobrodošel obisk v Zeleni vasi. Gre za projekt, ki ga je zasnoval Ebenezer. Zelena
vas se nahaja na obrobju Akre pod manjšimi hribi, na katerih je rastje še vedno bujno, kar je neprecenljivo. Nenadzorovana sečnja dreves je namreč v
Gani izredno velika težava. Prav zato je Zelena vas dobrodošel projekt, saj
opozarja na pomen varovanja naravnega okolja, z ekološko pridelavo zelenjave in sadja, kjer sodeluje tudi Humanitas, pa opozarja na pomen naravi in
zdravju prijazne kmetijske pridelave. Pri vrtnarjenju trenutno sodelujejo tudi
otroci, vključeni v naš program podporništva. Na ta način se učijo ekološke
pridelave, hkrati pa tudi delovnih navad in delovanja v prid skupnosti.
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Ob sobotah Zeleno vas obiščejo številne družine, ki pridejo kupit sveže ribe iz
ribje farme, a mnogi ostanejo na farmi dlje časa, da uživajo zeleno okolje in
klepetajo z ostalimi obiskovalci in obiskovalkami.

Kljub številnim
uspehom mnogoterih lokalnih
iniciativ izzivi
ostajajo, še posebej skladnost teh
iniciativ z državnimi politikami,
ki še vedno, kljub
zavezam, prepogosto spodbujajo
razvojne strategije z negativnimi vplivi na okolje in prebivalstvo.

V času svojega obiska sva z Ebenzerjem obiskala tudi Busuo, manjšo vas ob
morju, ki je zaradi svoje lokacije tudi popularna turistična točka. Regija je zaradi odkritja nafte in plina v zadnjih letih postala pomembna tudi za številne tuje
investicije. Pot od regionalnega središča Takoradi v Busui, kjer je včasih raslo
bujno zeleno rastje, ki so ga danes nadomestile tovarne velikih korporacij kot
so Caterpillar in Halliburton, cesta pa je zaradi nenehnega tovornega prometa
v vedno slabšem stanju.
V Busui vodimo knjižnico, namenjeno lokalni skupnosti. Del knjižnice je zadnje
leto namenjen tudi zdravstveni ambulanti – edini zdravstveni ustanovi v bližnji
okolici. Zdravniške sestre in bratje v ambulanti opravljajo cepljenja za otroke
in odrasle, izvajajo redne preglede, zdravijo raznorazne bolezni, izvajajo ozaveščanja o higieni, vodijo pa tudi poseben program za mladostnike, saj je
najstniška nosečnost razširjen problem. Slednje vključuje predvsem svetovanje in pogovor z mladimi, ozaveščanje o spolnosti in kontracepciji, ter izobraževanje po šolah v okolici. Vodja ambulante pove, da se veliko najstnikov
obrača na njih, od lanskega leta pa se je zmanjšalo tudi število najstniških nosečnosti v skupnosti.
S programom podporništva želimo podpreti naše partnerje pri izvajanju dejavnosti, ki stremijo k trajnostnemu razvoju lokalne skupnosti in k uresničevanju
ciljev trajnostnega razvoja. Kljub številnim uspehom mnogoterih lokalnih iniciativ izzivi ostajajo, še posebej skladnost teh iniciativ z državnimi politikami, ki
še vedno, kljub zavezam, prepogosto spodbujajo razvojne strategije z negativnimi vplivi na okolje in prebivalstvo.

