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Kako se iz zgodovine ne naučimo ničesar
Nika Tavčar, Umanotera

VSEBINE:

22. avgusta smo Zemljani obeležili letošnji dan okoljskega dolga. To pomeni, da smo do dotičnega dne že porabili vse naravne vire, ki smo jih
imeli na razpolago za leto 2020 – zatorej se odslej zadolžujemo pri prihodnjih generacijah. Ta datum smo letos zaradi očitnih razlogov dosegli
malce pozneje kot prejšnja leta* – k čemur je botrovala zaustavitev
večjega dela ekonomskih aktivnosti zaradi pandemije koronavirusa. Kljub
trenutni (za)ustavitvi na globalni ravni pa še vedno živimo na način, ki
nakazuje na to, da nam pripada več kot ena Zemlja; natančneje govorimo
o 1,6 Zemlje. In ki poleg tega govori zgodbo o tem, kako se nismo iz nobene izmed dosedanjih kriz naučili ničesar. Čeprav se trenutnega podnebnega neravnovesja in iz tega izhajajoče podnebne krize počasi zavedamo že vsi ter ju v večji meri tudi že občutimo (pogostejši in močnejši
ekstremni vremenski dogodki, dvig more gladine …), se namreč kaže, da
so nas tekom zgodovine v želji po nenehni gospodarski rasti začasno zaustavile le epidemiološke krize in gospodarski zlomi. Tudi tokrat po že videnem lahko sklepamo, da govorimo zgolj o kratkoročni, delni zaustavitvi
sistema, ki ne bo imela daljnosežnih posledic za reševanje podnebne problematike.
*V Sloveniji smo ga sicer dosegli že 26. aprila, kar nam vsekakor ne more
biti v ponos.
Celotno razmišljanje si lahko preberete na zadnjih straneh novičnika. Ꙭ

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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Usposabljanje »Potencial za spremembe –
globalno učenje in človekove pravice«
Amnesty Slovenija
Amnesty Slovenije organizira brezplačno usposabljanje za pedagoge_inje o globalnem učenju, migracijah in človekovih pravicah, ki bo
10. septembra 2020 v Ljubljani.

Tema usposabljanja bo »Potencial za spremembe – globalno učenje in
človekove pravice«, o čemer bodo štirje zanimivi gostje lahko podali
različne perspektive.
Sodelovali bodo: Borut Marolt, ravnatelj Zavoda za vzgojo in izobraževanje v Logatcu, proaktiven mladinski delavec, širši javnosti znan tudi
kot pevec skupine Niet, Goran Lukić, prepoznaven obraz boja za položaj in pravice zaposlenih, vključno z delavci migranti, Jelena Aščić, dolgoletna televizijska voditeljica in urednica, ki v svojih oddajah opozarja na kršitve človekovih pravic ter poziva k pravičnosti in solidarnosti
in Miha Mazzini, doktor antropologije, publicist, pisatelj, avtor številnih nagrajenih knjižnih in filmskih uspešnic, ki je v svojih razmišljanjih
velikokrat neizprosen do naše družbe.
Prijave na usposabljanje, ki je del aktivnosti mednarodnega projekta
Start the Change je potrebno poslati najkasneje do 8. septembra
2020. Prijavnica je dostopna na naslednji povezavi: https://
sola.amnesty.si/usposabljanje-za-ucitelj.html.
Več na >>>
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Človekove pravice v predsedovanju Slovenije
svetu EU
Platforma SLOGA
Kaj bo Republika Slovenija zagovarjala v institucijah Evropske unije?
Kakšna bodo stališča Vlade? Kaj lahko priporočimo in kaj lahko zahtevamo za zaščito človekovih pravic? Kako zaščititi vrednote varovanja
človekovega dostojanstva in solidarnosti v globalnem razvoju?
Na takšna vprašanja bo odgovorila delavnica, namenjena nevladnim
organizacijam in drugim zagovorniškim organizacijam, ki vsak dan bijemo bitke za spoštovanje človekovih pravic. Cilja delavnice sta (1)
določiti možnosti in načine sodelovanja med NVO za oblikovanje
skupnih stališč do načrtovanih političnih dokumentov na ravni EU in
(2) oblikovati začetni niz priporočil političnim odločevalcem v Sloveniji.
Več med novicami platforme SLOGA.

Kreativno pisanje za razvojno sodelovanje in
še več
Platforma SLOGA
Ali se lahko naučim kreativnega pisanja? Kaj potrebujem za to? Kako
naj predstavim naše zgodbe, da dosežejo več bralcev? Ali lahko manj
zanimivo napišem bolj zanimivo? Kje se lahko naučim več o tem? Kako nasloviti različne bralce oz. javnosti? Če iščete odgovore na ta
vprašanja, vabljeni, da se udeležite delavnice “Kreativno pisanje za
razvojno sodelovanje in še več”.

Več med novicami platforme SLOGA.
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Sodelujte v globalnem tednu akcije za trajnostni razvoj 2020
Platforma SLOGA
Globalni teden akcije za trajnostni razvoj (#ACT4SDGs) ima svoje začetke v letu 2017. Akcija je pozvala k uresničitvi ciljev trajnostnega
razvoja, k trajnostnemu razvoju, odpravi revščine. Globalni teden
ak-cije bo potekal od 18. do 26. septembra – cilj je mobilizirati in
utrditi globalno gibanje ljudi, ki stojijo za cilji trajnostnega razvoja, ki
zahte-vajo ukrepe in od voditeljev zahtevajo pospešeno ukrepanje
in da se držijo zavez Agende 2030.

Če želite s svojimi dogodki sodelovati v tednu globalne akcije, si preberite več med novicami platforme SLOGA.
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Opolnomočenje in vključevanje mladih je tema
Tedna globalnega učenja
Platforma SLOGA
Opolnomočenje in vključevanje mladih je tema Tedna globalnega učenja
v 2020, ki bo potekal med 16. in 20. novembrom.
Center Sever – Jug podpira vse pobude, ki spodbujajo strategije za aktivacijo mladih, pa tudi krepitev zmogljivosti mladih na institucionalni ravni
tako v formalnem, neformalnem in priložnostnem učenju. Vsi, ki delajo z
mladimi, so vabljeni k obisku posebne spletne strani in da kontaktirajo
nacionalne koordinatorje ter se pridružijo Tednu globalnega učenja. Več
med novicami platforme tuditi.si.

Podprite poziv za mednarodno leto sodelovanja
Platforma SLOGA
Zamislite si celo leto praznovanja participacije javnosti z mednarodnimi
dogodki, sodelovanjem in krepitvijo kapacitet. Pod vodstvom IAP2
Australasia je zunaj poziv Organizaciji Združenih narodov za mednarodno
leto sodelovanja in participacije javnosti.
Prijavite se in podprite poziv. Več med novicami platforme SLOGA.

Podprite kampanjo združenja EAEA za nadaljevanje Evropskega programa za učenje odraslih
Platforma SLOGA
Evropsko združenje za izobraževanje odraslih – EAEA s svojo kampanjo
poziva k odločni politiki izobraževanja in učenja odraslih na evropski ravni
– za nadaljevanje Evropskega programa za učenje odraslih. Več med novicami platforme SLOGA.
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Platforma SLOGA kot projektna partnerica projekta BRIDGE 47 razpisuje možnost izvedbe 8 delavnic, ki bodo potekale v obdobju med 4.
septembrom in 30. septembrom 2020, v času Tedna vseživljenskega
učenja (TVU), ki bo letos zaradi izrednih okoliščin potekal med 4. septembrom in 9. oktobrom. Delavnice se morajo osredotočati na področje neformalnega ali priložnostnega vseživljenskega učenja. Več med
novicami platforme tuditi.si.

Vabilo k sodelovanju v kratki anketi o EU mehanizmu za okrevanje in odpornost
Platforma SLOGA
Vabljeni k sodelovanju v kratki anketi o EU mehanizmu za okrevanje
in odpornost. Poročevalec Evropskega parlamenta za novi mehanizem, evropski poslance Dragoș Pîslaru iz liberalne skupine Renew
Europe anketo naslavlja na predstavnike civilne družbe v vseh državah članicah in se nadeja, da bo na ta način zbral koristne informacije za svoje delo v odločevalskem procesu v prihajajočih dneh in
tednih.
Več med novicami platforme SLOGA.
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Odnosi med evropskim in afriškim kontinentom – pričakovanja in priporočila civilne družbe
Platforma SLOGA
Kaj bo prineslo oktobrsko srečanje Afriške in Evropske Unije? Kakšna
je prihodnost Sporazuma iz Cotonouja? Kakšna je vloga civilne družbe
v teh procesih? Kaj Republika Slovenija zagovarja in kaj bi morala zagovarjati v institucijah Evropske unije? Kaj lahko civilno-družbene
organizacije in pobude prispevamo? Kaj priporočamo Vladi Republike
Slovenije?
Na takšna vprašanja bo odgovorila delavnica, namenjena nevladnim
organizacijam in drugim zagovorniškim organizacijam, ki delujemo na
področju (1) krepitve bolj uravnoteženega sodelovanja med afriškim
in evropskim kontinentom ter (2) povečanja slovenskega prispevka.
Cilja delavnice sta (a) okrepiti načine sodelovanja med NVO in (b)
oblikovati začetni niz priporočil političnim odločevalcem v Sloveniji
pred Vrhom AU in EU. Več med novicami platforme SLOGA.
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Izdaja informativnih knjižic Škofja Loka
Zavod Tri
Zavod Tri je v sodelovanju z Občino Škofja Loka in Urbanističnim inštitutom RS izdal informativne knjižice Škofja Loka, moj novi dom v štirih
jezikih: albanščini, angleščini, bosanščini in makedonščini. V knjižico
so osnovne informacije o Škofji Loki, možnostih šolanja, zaposlitve,
zdravstvenega in socialnega varstva, kulturnega in družabnega življenja. S tem izražamo dobrodošlico vsem, ki se na novo priseljujejo v
našo skupnost.

Izkušnje zavoda Azum: implementacija aktivnosti med in po epidemiji
Platforma SLOGA
Zavod Azum je v prvi polovici leta izvajal projekt “Theatre as a tool for
prevention of dating violence among youth”, ki ga je sofinanciral projekt Bridge 47, katerega partner je tudi platforma SLOGA. Zavod se je
pri izvajanju aktivnosti soočal, tako kot mnoge druge organizacije, z velikimi izzivi.
Več o omenjenih izzivih pa si preberite med novicami platforme SLOGA.
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Inovativne zgodbe: Program TAKE 1 iz Irske
Platforma SLOGA
Program TAKE 1 je bil razvit v podporo voditeljem, učiteljem in študentom v ETB v želji vključitve ciljev trajnostnega razvoja v izobraževanje in učenje.
Ključ do uspeha programa je omogočanje dostopnosti in razumljivosti
vseh 17 ciljev trajnostnega razvoja. Viri kažejo, da bi lahko cilje trajnostnega razvoja vključili v vse subjekte formalnega okolja in jih nato
prevedli v akcijo. Analiza specifikacij učnega načrta je pokazala ne le,
da so priložnosti prisotne v vsaki specifikaciji predmeta, ampak je pogosto izobraževanje, povezano s trajnostno, posebej poudarjeno. Več
med novicami platforme tuditi.si.

Prilagajanje aktivnosti v projektih globalnega
učenja
Platforma SLOGA
Platforma Sloga v novički predstavlja dva inovativna projekta iz Latvije
in Ciprater kako sta organizaciji prilagodili projektne aktivnosti v času
pandemije. Več med novicami platforme SLOGA.
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Pandemija COVID-19 je povzročila težave pri izobraževanju in usposabljanju, novi načini poučevanja in učenja pa zahtevajo inovativne,
ustvarjalne in vključujoče rešitve. Komisija bo zato za program
Erasmus+ za leto 2020 zagotovila dodatnih 200 milijonov evrov za
spodbujanje digitalnega izobraževanja in usposabljanja ter spodbujanje razvoja znanj in spretnosti ter vključevanja prek ustvarjalnosti in
umetnosti.
Razpisi za zbiranje predlogov za projekte na teh področjih bodo objavljeni v začetku jeseni. Zainteresirane organizacije naj stopijo v stik z
nacionalno agencijo Erasmus+. Več med novicami platforme SLOGA.

Slovenska karitas ob svetovnem humanitarnem dnevu o pomenu solidarnosti ob katastrofah po svetu
Slovenska karitas
Ob prihajajočem svetovnem dnevu humanitarnosti, Slovenska karitas
opozarja kako pomembna je solidarnost in humanitarna pomoč
številnim, ki se znajdejo v hudih stiskah.
Daljši zapis si lahko preberete na sledeči povezavi.
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Z gledališčem proti nasilju med dejtanjem
Platforma SLOGA
Zavod Azum obvešča, da so v letu 2020 izvajali projekt pod okriljem
projekta Bridge 47. Izvajali so delavnico, posvečeno ozaveščanju glede nasilja med zmenkanjem pa tudi širšemu kontekstu nasilja med
mladimi.

Projekt je bil načrtovan v skladu z načeli globalnega učenja in je namenjen povezovanju konkretnih primerov v širši kontekst v skladu s
cilji trajnostnega razvoja, še posebej s ciljem številka 5: Enakost spolov in krepitev vloge vseh žensk in deklet. Več na sledeči povezavi.

Svetovni dan humanitarnosti: zagotovimo
življenjsko pomembno podporo v času pandemije
Platforma SLOGA
19. avgusta obeležujemo svetovni dan humanitarnosti. Na ta dan
obeležujemo spomin na humanitarne delavce, ki so med opravljanjem dela izgubili življenje; izrekamo priznanja humanitarnim delavcem, ki opravljajo svoje delo ter krepimo zavedanje javnosti o pomenu humanitarnega delovanja in mednarodnega sodelovanja. Odzvala
sta se tudi visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno
politiko Josep Borrell in komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič.
Več na sledeči povezavi.
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Zmagoslavni dogodek Envision 4.7
Platforma SLOGA
Novembra 2019 je potekal dogodek mreže Bridge 47 Envision 4.7,
ki se ga je udeležilo več kot 200 izobraževalcev, javnih uslužbencev,
akademikov in predstavnikov civilne družbe s celega sveta. Potekal
je v Helsinkih, Finska, moderirala ga je Camilla Gordon.
Zdaj so Bridge 47, FINGO in facilitatorka Camilla Gordon prejeli nagrado Facilitation Impact Award. Slovesnost bo potekala v ponedeljek, 26. oktobra. Več med novicami platforme tuditi.si.

Zavod Krog ranljivim egiptovskim družinam
zaradi Covid-19 nudil hrano, čistila in psihosocialno pomoč
Zavod Krog
Zavod Krog je zaradi gospodarske krize v času širjenja Covid – 19 več
kot stotim ranljivim egiptovskim družinam, ki jih večinoma preživljajo ženske, razdelila pakete s hrano, čistili in razkužilnimi sredstvi,
otrokom razdelila učne pripomočke in igrače, najbolj ranljivim ženskam pa individualno nudila tudi psihosocialno pomoč. Aktivnosti
zaradi Covid – 19 se sicer odvijajo v okviru projekta »Ozaveščanje in
izobraževanje o otrokovih pravicah v Egiptu« v sodelovanju z S.O.S.
Children’s Villages. Več na sledeči povezavi.
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Kako postati “klimatski kuhar” in se izogniti katastrofam
Platforma SLOGA
Na stotine organizacij in na tisoče ljudi na dnevni bazi pomaga ljudem
pri soočenju s podnebnimi spremembami ter katastrofami. Pri delu se
srečujejo in delajo z ljudmi iz različnih okolij, kot so kmetijstvo, urbanizem, upravljanje z vodami, ohranjanje narave, humanitarna pomoč,
včasih pa se morajo soočati z različnimi težavami; na primer kako motivirati ljudi, da se pripravijo in pravilno odzovejo v primeru naravne
nesreče ter podnebnih sprememb.
Izšla je ta. i. knjiga receptov za ustvarjanje zgodb, ki vam bo pomagala,
kako vključiti ljudi v družbo, ki se uspešno odziva na podnebne spremembe ter naravne katastrofe. V njej boste našli recept oziroma seznam “sestavine” ter navodila kako “skuhati” zanimivo zgodbo in jo
uporabiti kot strateško orodje za vključevanje ter spodbujanje ljudi k
pripravi preventivnih ukrepov. Več med novicami platforme SLOGA.

Aid Transparency Index 2020
Platforma SLOGA
Publish What You Fund je izdal poročilo o transparentnosti donaterjev, ki kaže izboljšanje glavnih svetovnih agencij donatork, toda po
drugi strani opozori na zaskrbljujoče pomanjkanje transparentnosti pri
oceni vpliva projektov.
Več o poročilu je na voljo med novicami platforme SLOGA.
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Bridge 47 združil moči s Sinergias ED in Fundación Etea za posebno publikacijo o globalnem učenju
Platforma SLOGA
Izšla je nova številka publikacije Revista Sinergias – Diálogos Educativos para a Transformação Social, ki se posveča globalnemu učenju.
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Številka, ki je plod sodelovanja, se posveča globalnemu učenju, Agendi
2030 in izzivi, s katerimi se akterji srečujejo. Več med novicami
platforme tuditi.si.

Ne spreglejte novih brezplačnih spletnih tečajev
Platforma SLOGA

Center Ban Ki-moon je s partnerji, kot sta Univerza Yonei in APCEIU,
pripravil tri spletne tečaje, ki so brezplačni in ki jih opravljate s
svojim tempom. Tečaji vključujejo tudi odprt forum, kjer učenci
in izobraževalci komunicirajo in aktivno delijo svoja mnenja o
obravnavanih temah. Več med novicami platforme tuditi.si.
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Predlagamo …

“Begunci so med krizo plačali večjo ceno
”…

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

Platforma SLOGA
Mnogi so verjeli (ali pa verjamejo), da je pandemija s Covid-19 oziroma kriza, povezana z njo, enako vplivala na vse nas. Amali Tower,
ustanoviteljica in izvršna direktorice Climate Refugees v pogovoru z
mrežo CIVICUS opozarja, da temu ni tako. Več o intervjuju med novicami platforme SLOGA.

Izobraževanje v svetu Covida-19 - devet idej
za državljansko participacijo
Platforma SLOGA
The International Commission on the Futures of Education je izdala
poročilo z naslovom Education in a post-COVID world: Nine ideas for
public action, ki predstavlja 9 idej za državljansko participacijo.
Povzetek je na voljo med novicami platforme SLOGA.

Čas je za lokalne humanitarne akcije
Platforma SLOGA
Doseči “lokalne” odzive na humanitarne krize je bila več desetletij izrecna ambicija humanitarnega sektorja. Kljub temu je napredek počasen, bistvenih in trajnejših premikov namreč še nismo videli. V maju
2020 je izšlo poročilo “From the ground up: It’s about time for local
humanitarian action” ki ugotavlja, zakaj je skrajni čas za lokalne humanitarne akcije.

Več med novicami platforme SLOGA.
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Nadaljevanje razmišljanja s prve strani …

Kako se iz zgodovine ne naučimo ničesar
Nika Tavčar, Umanotera
Presenetljivo (ali pa tudi ne) je zatorej, kako kljub vsem svarilom iz narave še vedno vztrajno zasledujemo mit o eksponentni gospodarski rasti,
ki pa na planetu s končnimi viri žal ni mogoča. Kruta resnica je namreč,
da je edina eksponentna rast, ki smo ji bili lahko priča v preteklih šestdesetih letih, rast količine toplogrednih plinov v ozračju. In čeprav se lahko
zdi, da se nam je s koronakrizo ponudila edinstvena priložnost, da zasukamo trajektorijo poti pred nami, je razvoj dogodkov v zadnjem času
temu precej nenaklonjen. Še vedno se zdi, da so odločevalci prepričani v
nedotakljivost naše vrste in zatorej polagajo vse upe v še neobstoječe
tehnološke iznajdbe, s pomočjo katerih bomo našli izhod iz obstoječe
podnebne krize – to pa bi pomenilo tudi, da se trenutni ustroj sistema
ne rabi spremeniti niti za malo.
Če je tako še prejšnje leto ob okoljskih protestih v zraku vel duh optimizma in se je zdelo, da besede o prehodu v ogljično nevtralno družbo
končno dobivajo na veljavi, se v zadnjih tednih upravičeno sprašujemo,
koliko resnice je bilo v tem. Zopet se pozablja, da so za naslavljanje podnebnih sprememb, ki so še kako prisotne in ki jih lahko občutimo vsak
dan bolj, poleg sprememb na individualni ravni, kjer je končno postalo
jasno, da ločevanje odpadkov pač ne bo dovolj, še bolj pomembne tiste
druge spremembe – na ravni sistema. Desetletja poudarjanja potrošnikove odgovornosti v boju proti podnebnim spremembam namreč več
kot očitno niso prinesla željenih rezultatov, in postaja evidentno, da je
edini izhod iz trenutnega neravnovesja odločitev za podnebno nevtralnost na nadnacionalni ravni. Spoštovanje in sprejemanje mednarodnih
podnebnih dogovorov je ključnega pomena, če želimo kot človeštvo
sploh imeti možnost obstati.
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Vedeti moramo namreč, da z reševanjem podnebne krize ne rešujemo
našega planeta – ta je bil tu milijarde let pred nami in bo tu tudi ostal.
Rešujemo pa zemeljske ekosisteme, od katerih smo življenjsko odvisni in
brez katerih zatorej ne moremo preživeti.
Zato se lahko še enkrat upravičeno vprašamo, ali je zavoljo kratkoročnih
gospodarskih interesov resnično vredno žrtvovati našo prihodnost? V
luči sprejemanja vedno novih predlogov infrastrukturnih posegov v naravo, širitve avtocest, gradnje novih nakupovalnih središč in nepotrebnih
industrijskih con ter spreminjanja gradbene zakonodaje, se je morda
vredno za trenutek zaustaviti in premisliti, ali se iz zgodovine resnično
nismo naučili ničesar. Morda nas bo zavedanje o šestem množičnem izumiranju živalskih in rastlinskih vrst*, katerega del bomo tudi sami, končno predramilo, da še enkrat premislimo pretekle korake, sprevidimo, da
tako ne gre več naprej ter se odločimo za nujno ukrepanje. Letošnja epidemiološka kriza nam je namreč kljub vsemu pokazala nekaj pomembnega: radikalne spremembe so mogoče – in to zelo hitro. Sedaj je najverjetneje zadnji čas, da se iz te lekcije vsaj nečesa naučimo.

*Čeprav gre za ciklične procese, je tokratno hitro izumiranje prvo, katerega odgovornost je pripisati izključno človeku.

Nika Tavčar, Umanotera

Vam je bilo razmišljanje všeč? Delite ga!

Izražena vsebina je v izključni odgovornosti avtorice in ne odraža stališč
plat orme SLOGA, drugih projektnih partnerjev, Ministrstva RS za zunanje zadeve ali Vlade RS.
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