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Pripravo časopisa delno financira Evropska unija iz Evrop-
skega socialnega sklada v okviru Operativnega programa 
razvoja človeških virov, razvojne prioritete Institucionalna 
in administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve 
Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in 
socialnega dialoga.

Globalne želje za lokalno aktiviranje

Spoštovane bralke in spoštovani bralci, 

pred vami je trinajsta številka Slogopisa, ki je posvečena temi globalnega učenja oz. 
globalne soodvisnosti. Nobeno naše dejanje ni brez posledic. Potrebna je spremem-
ba miselnosti in načinov našega delovanja, to je zavedanje o posledicah dogajanja 
preko plota.

Globalno učenje je v slovenski strokovni javnosti dokaj nepoznano, a hitro opri-
jemajoč se pojem, ki naslavlja področje razvojnega izobraževanja, izobraževanja o 
človekovih pravicah, o trajnostnem razvoju, izobraževanja za mir in preprečevanje 
konfliktov ter medkulturno izobraževanje. Vse našteto pa so globalne razsežnosti 
izobraževanja o aktivnem državljanstvu.

Globalno učenje tako nevladne organizacije, državne institucije in akademske 
ustanove naslavljajo v različnih eu državah preko formalnega izobraževanja, kot tudi 
v okviru neformalnega izobraževanja. Vsi se vedno bolj zavedamo, da je za doseganje 
bolj uravnoteženega, strpnega in vzdržnega bivanja na skupnem planetu potrebno o 
globalnih izzivih najprej seznaniti čim večje število ljudi. 

sloga, platforma nvo za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, in številne 
nevladne organizacije s tega področja že več kot pet let povezujejo različne pobude, 
tudi ministrstev, in si prizadevajo za njihovo vključitev v sistem formalnega izobraže-
vanja. V drugi polovici 2013 je sloga pridobila zagotovilo predstavnika Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport (mizš), da bodo tudi v okviru tega ministrstva začeli s 
postopkom priprave nacionalne strategije za globalno učenje oz. aktivno državljan-
stvo. Lahko bi rekel, da je za slednje že skrajni čas. 

Globalno učenje v slovenskih šolah prepoznava vedno več učiteljev. Letošnji Te-
den globalnega učenja, ki je kot vsako leto potekal tretji teden v novembru, je po-
stregel z novim pozitivnim presenečenjem: Informacijska služba ozn na Dunaju je 
podelilaposebno priznanje skupini enajstih učencev ljubljanske osnovne šole Bičevje 
za posnet kratki film o izkušnjah otrok z medkulturnimi raznolikostmi. 

Drage bralke in bralci, smo v mesecu dobrih želja. Naj vam voščim obilo miru, sreče, 
medkulturnega razumevanja, spoštovanja človekovih pravic in človeku dostojnega ži-
vljenja, da bi tudi v prihajajočem letu 2014 živeli čim bolj trajnostno. Slednje pa se 
bo lahko uresničilo, če bomo tudi Slovenci in Slovenke postali bolj aktivni državljani. 
Upam, da se bo takšna vzgoja čim prej začela tudi v okviru formalnega izobraževanja.

Srečno 2014!

Marjan Huč
koordinator platforme sloga
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NOVIČKE IZ SLOVENIJE IN SVETA

Slogin poziv pred zasedanjem Sveta za zunanje zadeve EU v sestavi 
ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje
sloga je tik pred decembrskim zasedanjem Sveta za zunanje zadeve eu v sestavi 
ministrov za mednarodno razvojno sodelovanje (mrs) posredovala pismo državnemu 
sekretarju v vlogi ministra za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč g. 
Bogdanu Benku, ki je na zasedanju predstavljal Slovenijo. Ministri so na zasedanju 
namreč razpravljali o pomembnih temah za prihodnost razvojnega sodelovanja, 
kot so post-2015 okvir, trajnostni razvoj, skladnost politik za razvoj idr., zato smo g. 
Benka pozvali, naj v imenu Slovenije podpre drzne usmeritve, ki bodo koristne tako 
za nacionalno in regionalno kot tudi za globalno raven. Glavni poudarki pisma so 
bili naslednji: prevajanje splošnih usmeritev v konkretne zaveze, ki bodo zapisane 
v prihodnjem razvojnem okviru, stalna obravnava skladnosti politik za razvoj na 
srečanjih ministrov ter večji angažma eu pred Srečanjem na visoki ravni o globalnem 
partnerstvu za učinkovito razvojno sodelovanje, ki bo aprila 2014 potekalo v Mehiki.

Regionalna konferenca o globalnem učenju: Naša prihodnost 
4. in 5. decembra je sloga v sodelovanju z ostalimi regionalnimi platformami, 
partnerji in mzz ter s podporo Centra Sever-Jug Sveta Evrope organizirala Regionalno 
konferenco o globalnem učenju z naslovom Naša prihodnost (»There is an alternative – 
tia«). Na konferenci se je zbralo več kot 60 udeležencev s področja formalnega 
in neformalnega učenja, predstavnikov nevladnih organizacij (nvo), vladnih 
predstavnikov ter drugih zainteresiranih posameznikov iz Avstrije, Bolgarije, Cipra, 
Črne gore, Hrvaške, Irske, Malte, Romunije, Slovenije in Srbije, odprl pa jo je minister 
za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernej Pikalo. Program konference, ki je bila 
namenjena predvsem razpravi o konceptih globalnega učenja in iskanju možnosti za 
sodelovanje, je vključeval okroglo mizo na temo globalnih perspektiv, predstavitev 
aktualnih in prihajajočih izzivov na področju globalnega učenja v različnih državah 
Jugovzhodne Evrope ter v okviru concord-a (Evropska konfederacija nvo za pomoč 
in razvoj, katere članica je tudi sloga) in Centra Sever-Jug Sveta Evrope, predavanje o 
zagovorništvu globalnega učenja in štiri različne delavnice (razvoj in implementacija 
nacionalne strategije na področju globalnega učenja, nadaljevanje strokovnega 
razvoja pedagogov, kakovost in merjenje dosežkov globalnega učenja, kampanje 
na področju globalnega učenja). Udeleženci konference so ob njenem zaključku 
izrazili željo po nadaljnjem sodelovanju, razpravi in usposabljanjih, pa tudi o skupnih 
projektih in kampanjah na tem področju.
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Odvila se je mednarodna konferenca o migracijah in razvoju 
Mirovni inštitut je v okviru mednarodnega projekta »Usklajenost migracijskih in 
razvojnih politik« (CoMiDe) 5. in 6. decembra v Ljubljani organiziral mednarodno 
konferenco o migracijah in razvoju z naslovom »Razvoj akterjev razvoja: Migranti 
kot (ključni) akterji razvojnega sodelovanja – nov premik naprej«. Konference se je 
udeležilo več kot 60 udeležencev iz različnih držav Afrike, Azije, Evrope in Latinske 
Amerike. Uvodoma je udeležence nagovorila generalna direktorica Direktorata 
za globalne zadeve in politično multilateralo pri Ministrstvu za zunanje zadeve rs 
(mzz) ga. Dragoljuba Benčina, na omizju z naslovom »What is Development without 
Migrants?« pa so razpravljali Gibril Faal (African Foundation for Development/Africa-
Europe Platform, Velika Britanija), Charito Basa (Filipino Women’s Council, Italija) in 
Angela Odai (Diaspora Support Unit, Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Gane). 
Tekom konference je bil predstavljen CoMiDe Manifest o migracijah in razvoju v 
Evropi, ki so ga udeleženci lahko komentirali in spreminjali, ob zaključku konference 
pa so ga tudi podprli.

✎ Iva Likar
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Obisk predstavnice nevladne organizacije iz Afganistana 
Zavod Krog je med oktobrom in decembrom gostil predstavnico nvo Help iz 
Afganistana, Zahro Nazir. Projekt, ki ga delno financira Ameriško veleposlaništvo v 
Ljubljani, je namenjen krepitvi sodelovanja med slovensko in afganistansko civilno 
družbo, s poudarkom na izboljšanju položaja žensk na družbenem in gospodarskem 
področju. V času obiska se je ga. Nazir seznanila z delovanjem slovenskih družbeno 
odgovornih podjetij ter se usposabljala za pripravo in vodenje razvojnih projektov. 
Obiskala je tudi romsko skupnost v Grosuplju, kjer je lahko opazovala potek učne 
pomoči predšolskim in osnovnošolskim otrokom. Poleg omenjenih aktivnosti je ga. 
Nazir sodelovala na Dnevih humanistike 2013 v okviru Fakultete za humanistične 
študije v Kopru, kjer je udeležencem predstavila položaj žensk v Afganistanu. Z 
namenom osveščanja slovenske družbe o Afganistanu se je srečala tudi z novinarji in 
se odzvala povabilom na zanimive intervjuje. Omenjeni projekt se bo nadaljeval tudi 
v letu 2014, saj bo spomladi v Slovenijo prišla še druga predstavnica nvo Help. Več o 
tem si lahko preberete na Facebook strani Zavoda Krog. 

SLOGA se je pridružila pozivu k podpori politiki na področju biogoriv, ki bi 
prispevala h globalni prehranski varnosti 
sloga se je v novembru pridružila razvojnim in okoljskim nvo, ki so takrat ponovno 
naslovile pismo na ministra za kmetijstvo in okolje mag. Dejana Židana z naslovom 
»Biogoriva. Hrana za ljudi ali za avtomobile?«. 12. decembra je namreč Svet eu 
razpravljal o politiki na področju biogoriv oz. predvsem o tem, kakšna politika na 
področju biogoriv bi lahko preprečila vplive posredne spremembe rabe zemljišč in 
s tem prispevala h globalni prehranski varnosti. nvo smo ministra mag. Židana v 
pismu opozorile na zgrešeno politiko eu na področju biogoriv in ga pozvale, da naj 
Slovenija zavzame bolj ambiciozna stališča na omenjenem področju in se bori za 
dogovor, s katerim se bo zaustavilo širjenje škodljivih biogoriv in opustilo biogoriva, 
ki nezadostno zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov, ogrožajo naše ekosisteme in 
varnost preskrbe s hrano. Evropski ministri so nato na srečanju zavrnili slab predlog 
litvanskega predsedstva za politično omejitev biogoriv, a status quo je še slabša rešitev, 
saj bi litvanski predlog vendarle omejil rabo biogoriv, ki so proizvedene iz poljščin. Več o 
tem si lahko preberete na spletni strani Focusa, društva za sonaraven razvoj. 
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Post-2015 okvir tudi v ospredju letošnjih Evropskih razvojnih dni
26. in 27. novembra so v organizaciji Evropske komisije v Bruslju potekali že 8. 
Evropski razvojni dnevi (European Development Days – edd). edd predstavljajo 
ključni evropski forum o mrs, katerega so se tudi letos udeležili predstavniki Sloge, 
na dogodku pa so se srečali tudi z državnim sekretarjem v vlogi ministra za razvojno 
sodelovanje in humanitarno pomoč g. Bogdanom Benkom. Letošnji edd so bili 
posvečeni post-2015 okviru, potekali pa so pod naslovom »A decent life for all by 
2030 – building a consensus for a new development agenda«. Številne razprave, ki so 
se odvile v okviru dvodnevnega programa, so bile osredotočene na naslednje štiri 
teme: krepitev naporov za doseganje osnovnih življenjskih standardov, spoštovanje 
človekovih pravic ter zagotavljanje enakosti in pravičnosti, promocija gonilnih sil 
vključujočega in trajnostnega razvoja ter oblikovanje novega partnerstva za razvoj. 
8. edd so poudarili predvsem celovit in skladen pristop ter razumevanje razvoja kot 
vprašanja, ki zadeva prav vsako državo na svetu in vsakega posameznika.
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Slovenski osnovnošolci prejeli prvo nagrado za kratki film o človekovih 
pravicah »We All Make The World Beautiful«
V okviru vsakoletnega filmskega festivala o človekovih pravicah na Dunaju »this 
human world«, pod okriljem Informacijske službe ozn (unis) na Dunaju in Urada 
Visokega komisarja za begunce (unchr) ter ob podpori avstrijskega Zveznega 
ministrstva za umetnost, kulturo in izobraževanje se je tudi letos pomladi pričel 
natečaj kratkega filma za mlade med 10. in 20. letom starosti. Na letošnjem natečaju, 
katerega glavna tema je bila »Children's Rights and Children seeking Refuge from war 
and persecution« in na katerem so sodelovali mladi iz Avstrije, Madžarske, Slovaške 
in Slovenije, so nagrado za najboljši dokumentarni film prejeli prav slednji. Skupina 
11 učencev iz osnovne šole Bičevje iz Ljubljane, pod mentorstvom Alenke Fajfar 
Gnezda in Bernardke Avsenik, je tako dobila prvo nagrado za kratki film o človekovih 
(otrokovih) pravicah z naslovom »We All Make The World Beautiful«. Film je bil posnet 
z namenom, da razširi glas otrok, katerih starši so se v Slovenijo priselili iz različnih 
držav sveta, ter sporoča, da ravno multikulturnost bogati svet in mu daje večjo 
kvaliteto. Na Slogi smo veseli, da smo zmagovalni film lahko videli že na Regionalni 
konferenci o globalnem učenju, vsi ostali pa vljudno vabljeni, da si ga ogledate na 
spletni strani osnovne šole Bičevje. fo
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Slovenske nevladne organizacije pomagajo Filipinom
V začetku novembra je Jugovzhodno Azijo, v največji meri Filipine, prizadel t. i. super 
tajfun Haiyan, ki velja za najsmrtonosnejši tajfun, ki je kdajkoli pustošil po Filipinih, na 
svetovni ravni pa za najmočnejše neurje na kopnem. Po zadnjih podatkih Urada ozn 
za koordinacijo humanitarnih zadev (ocha, 10.12.) je tajfun prizadel vsega skupaj 14 
milijonov ljudi, razselil štiri milijone ljudi, poškodoval ali uničil več kot en milijon hiš ter 
terjal skoraj 6.000 smrtnih žrtev, medtem ko je še vedno pogrešanih skoraj 1.800 oseb. 
Več kot mesec dni po katastrofi ljudje počasi obnavljajo svoja življenja, tako da se tudi 
pomoč Filipinom postopoma preusmerja v dolgoročno obnovo, toda zaradi velikega 
števila razseljenih ljudi, je potreba po zagotavljanju zatočišč še vedno zelo velika.
Pomoči Filipinom so se nemudoma pridružile tudi slovenske nvo, med drugim tudi 
konzorcij slovenskih nvo, ki ga sestavljajo Adra Slovenija, društvo Hrana za življenje (Food 
for life Slovenia) in ird Global Zavod. Le-te so pod okriljem Sloginega Humanitarnega 
odzivnega centra – hoc pričele s skupnim zbiranjem sredstev, s pomočjo katerih prek 
svojih lokalnih partnerskih organizacij pomagajo prebivalcem Filipinov.
V okviru humanitarne dobrodelne organizacije adra na Filipinih poteka razdeljevanje 
pomoči v obliki hrane, filtrov za prečiščevanje vode, higienskih pripomočkov ter 
pripomočkov za postavitev zasilnih bivališč. Pomoč je prejelo že več kot 1.200 družin, kar 
v splošnem pomeni več kot 6.000 ljudi. Poleg tega adra skupaj z ostalimi humanitarnimi 
organizacijami in filipinsko vlado načrtuje postaviti med 300.000 in 500.000 novih hiš. 
nvo ird na Filipinih deluje na področju odstranjevanja ruševin, čiščenja cestnih povezav, 
obnove najpomembnejših objektov, zagotavljanja distribucije pitne vode, nujnih 
medicinskih pripomočkov, zdravil in higienskih materialov, gradnje začasnih domov za 
prebivalce idr. V čiščenje in odstranjevanje ruševin so vključeni tudi lokalni prebivalci, ki 
si na tak način zaslužijo začasni dohodek. Ekipa ird bo ostala na porušenih območjih, 
dokler bo to potrebno. Organizacija Food for life pa na Filipinih vsak dan pripravi in 
razdeli sveže tople veganske obroke hrane, tako da je vsega skupaj zagotovila že več 
kot 15.000 toplih obrokov. Tudi ekipa Food for life bo z zagotavljanjem obrokov žrtvam 
tajfuna nadaljevala, dokler bo to potrebno. 
Podrobnejše informacije o aktivnostih konzorcija nvo in fotografije s terena najdete 
na spletni strani hoc. Filipinom pa lahko pomagate tudi vi! Donacije za podporo 
aktivnostim konzorcija nvo še vedno zbiramo na: trr Platforma sloga/ hoc 
(Povšetova 37, 1000 Ljubljana): si56 6100 0000 6180 023; namen: pomoč filipinom. 
Za vse prispevke se vam iskreno zahvaljujemo.
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Trenutna ekonomska situacija v Sloveniji ne sme biti izgovor za 
neizpolnjevanje njenih mednarodnih razvojnih zavez 
Evropska konfederacija concord, je na letošnji mednarodni dan za izkoreninjenje 
revščine, 17. oktobra, izdala že 8. poročilo AidWatch, ki tokrat nosi naslov »Edinstvena 
vloga evropske pomoči: boj proti globalni revščini«. Poročilo poudarja, da se sredstva 
za razvojno pomoč dve leti pred rokom za uresničitev razvojnih ciljev tisočletja (mdgs) 
kar v 19 državah članicah eu zmanjšujejo ali stagnirajo, prav tako pa se zmanjšuje 
tudi učinkovitost pomoči. Poročilo izpostavlja edinstveno vlogo razvojne pomoči pri 
izkoreninjenju revščine, ki je še vedno zelo razširjena, zaradi česar ni mogoče, da bi jo 
izkoreninila samo gospodarska rast. Tudi letošnje poročilo vključuje pregled uradne 
razvojne pomoči rs v preteklem letu, ki so ga pripravile slovenske nvo v okviru Sloge. 
Slovenske razvojne nvo so mnenja, da trenutna ekonomska situacija v Sloveniji ne 
sme biti izgovor za neizpolnjevanje njenih mednarodnih razvojnih zavez. Sredstva, 
ki jih Slovenija namenja za razvojno pomoč, že tako predstavljajo majhen delež 
njenega proračuna, njihovo stagniranje samo dve leti pred rokom za uresničitev 
mdgs pa pomeni pomanjkanje globalne solidarnosti z državami, ki se soočajo z veliko 
večjimi problemi kot mi. Poleg tega s takim ravnanjem spodkopavamo napredek 
na tem področju, ki je bil dosežen že v preteklih letih. Slovenske razvojne nvo prav 
tako poudarjajo, da je za Slovenijo še vedno značilno pomanjkanje transparentnosti 
razvojne pomoči, in sicer predvsem pri sprejemanju odločitev ter jasno postavljenih 
kriterijev za dodelitev uradne razvojne pomoči posameznim izvajalcem. To je 
razvidno tudi iz najnovejšega poročila o indeksu transparentnosti razvojne pomoči 
globalne kampanje Publish What You Fund, ki Slovenijo uvršča na 58. mesto (od 67) 
glede na raven transparentnosti razvojne pomoči.

Srečanje predstavnikov Sloge z novim državnim sekretarjem v vlogi ministra 
za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč Bogdanom Benkom
Predstavniki Sloge so se 8. novembra sestali z novim državnim sekretarjem v vlogi 
ministra za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč g. Bogdanom Benkom. 
Ob prevzemu nove funkcije smo g. Benku predstavili delo nevladnega sektorja na 
področju mrs. Srečanje je bilo namenjeno tudi izmenjavi pogledov na skupne prioritete 
in aktivnosti sodelovanja v prihodnjem letu. Tekom pogovora smo naslovili tudi 
pomembne strateške dokumente s področja mrs, ki se bodo nadgrajevali in sprejemali 
v prihodnjih dveh letih. V tem oziru smo še posebej izpostavili vprašanje sofinanciranja 
programov platforme razvojnih nvo in upanje, da se bo uresničila v Smernicah o 
sodelovanju mzz in nvo na področju mrs in humanitarne pomoči zapisana napoved 
glede prizadevanj mzz po ureditvi zakonske podlage za sofinanciranje delovanja 
platforme. Vladna stran na srečanju ni mogla podati zavez glede neposredne finančne 
podpore, pustili pa so odprta vrata za nadaljnje pogovore v okviru priprave novega 
Zakona o mrs. Srečanju je sledilo še pismo g. Benku, v katerem je sloga ponovno 
poudarila pomen tako deklarativnega kot tudi finančnega priznavanja platforme s 
strani mzz za ohranitev njenega obstoječega delovanja in vloge. be
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SLOGA v sodelovanju s članicami pripravila alternativno poročilo glede 
uspešnosti izvajanja Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju 
Republike Slovenije za obdobje do leta 2015 
mzz je že na začetku leta 2013 pripravilo Vmesno oceno uspešnosti izvajanja 
Resolucije o mednarodnem razvojnem sodelovanju Republike Slovenije za obdobje 
do leta 2015, v oktobru pa je svoje poglede na uspešnost RS pri uresničevanju ciljev 
mrs in na omenjeno Vmesno oceno predstavila tudi sloga, in sicer v alternativnem 
poročilu glede uspešnosti izvajanja Resolucije, ki ga je pripravila v sodelovanju s 
svojimi članicami. V alternativnem poročilu smo nvo v veliki meri potrdile oceno 
mzz, da je bilo uresničevanje uspešnosti Resolucije zmerno pozitivno, ter predlagale, 
da se v prihodnosti posebno pozornost posveča predvsem naslednjim vprašanjem: 
1. oblikovanju celovite organizacijske strukture za načrtovanje in organizacijo 
izvajanja mrs; 2. oblikovanju vsebinskih strategij, osnovanih na realnih kapacitetah, 
in srednjeročnih programov sodelovanja s programskimi državami; 3. celostni 
in uravnoteženi obravnavi mrs in humanitarne pomoči rs s poudarkom tako na 
politikah kot na njihovem izvajanju; 4. izpolnjevanju finančnih zavez s področja mrs; 
5. večji podpori ozaveščanju javnosti in globalnemu učenju, pri čemer pomembno 
vlogo igrajo nvo, pospešeni napori pa so potrebni tudi na vladni strani; 6. povečanju 
pomena učinkovitosti, preglednosti in skladnosti mrs; 7. dvigu pomena mrs na 
nacionalni ravni.

5. Slovenski razvojni dnevi 
16. in 17. oktobra so se v organizaciji mzz odvili že 5. Slovenski razvojni dnevi (srd). 
Med visokimi gosti sta nedvomno izstopala evropska komisarka za mednarodno 
sodelovanje, humanitarno pomoč in krizno odzivanje Kristalina Georgieva in direktor 
Urada ozn za koordinacijo humanitarnih zadev Rashid Khalikov, na posameznih 
panelih pa so nastopili tudi predstavniki Sloge in njenih članic, ki so sodelovali že 
pri oblikovanju programa letošnjih srd. V razpravi na temo skladnosti politik za 
razvoj, pri kateri se je pokazalo, da so pri sprejemanju odločitev v Sloveniji razvojne 
politike le redko vzete v ozir, je sodelovala mag. Ana Kalin, vodja zagovorništva in 
politik na Slogi. Na panelu o enakosti spolov in razvojnem sodelovanju je nastopila 
dr. Vlasta Jalušič iz Mirovnega inštituta (organizacija članica Sloge) ter izpostavila, 
da je potrebno pri tovrstni razpravi najprej razdelati tri ključne koncepte – spol, 
enakost in razvoj. V razpravi o podnebnih spremembah in turizmu s pogledom 
na države v razvoju, v kateri so se udeleženci strinjali, da podnebne spremembe 
postajajo del načrtovanja turističnih dejavnosti, je sodelovala Renata Karba iz 
Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj, ki je prav tako članica Sloge, 
na panelu o globalnem učenju, v okviru katerega je nastala pobuda za pripravo 
strateškega dokumenta, ki bi urejal področje globalnega učenja na nacionalni 
ravni, pa je sodeloval koordinator Slogine delovne skupine za globalno učenje 
in predstavnik Humanitasa Rene Suša. Program prvega dne letošnjih srd se je 
zaključil s t. i. sejmom sodelovanja za nvo v organizaciji Mirovnega inštituta, drugi 
dan pa sta se odvila še panela »Globalno prostovoljstvo in humanitarna pomoč« 
ter »Humanitarna pomoč – eu kot globalna donatorica in vloga malih držav«. Na 
prvem panelu, na katerem je nastopila tudi koordinatorka Slogine delovne skupine 
za globalno prostovoljstvo in predstavnica Zavoda Voluntariat Katja Celin, je bilo 
poudarjeno, da so profesionalizacija in učinkovita koordinacija prostovoljstva ter 
zagotavljanje varnosti prostovoljcev na kriznih območjih ključnega pomena za 
razvoj, v zadnji razpravi, v kateri sta sodelovala tudi ga. Georgieva in g. Khalikov, 
pa je aktivnosti nvo na področju humanitarne pomoči predstavil koordinator Sloge 
Marjan Huč. Na Slogi smo mnenja, da so bili letošnji srd vsebinsko zelo kvalitetni. 
Menimo pa, da je potrebno že zdaj pričeti z razmislekom, kako naj prihodnji srd 
udejanjijo namen, zaradi katerega so nastali, to je ozaveščanje širše splošne javnosti 
o pomenu razvojnega sodelovanju in ne le že prepričane strokovne javnosti. Pri 
tem procesu, kot tudi pri organizaciji dogodka, si želimo ponovno sodelovati kot 
enakovreden in formalni partner mzz.
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Zdrav duh v zdravem telesu na Haitiju
✎ Ana Gabrovec, IRD Global Zavod

Projekt vzpostavljanja skupno-
stne kuhinje lahko razumemo 
kot nadaljevanje projekta iz leta 
2010, saj je osnovni namen kuhi-

nje zagotoviti dnevne tople obroke hrane 
učencem šole, kasneje pa hrano zagota-
vljati tudi širši lokalni skupnosti v okolju, 
kjer se šola nahaja. Humanitarna situacija, 
ki je nastala po potresu 2010, prerašča v 
t. i. razvojno, posebej ranljivi pa ostajajo 
kraji, kot je Carrefour, saj gre za okolje, ki 
se sooča z izredno visoko stopnjo urbane 
revščine. Kuhinja in šola se nahajata v na-
selju začasnih bivališč, kjer živijo ljudje, ki 
so v potresu izgubili domove, po zadnjih 
poročilih haitijske vlade pa še nekaj let ne 
bodo morali računati na trajnejšo rešitev 
bivalne situacije. Uradno ime naselja je Vil-
lage Fraternite (Vas Bratstva), ki pa opti-
mizem žal izraža samo v imenu, saj ljudje 
živijo v izredno težkih življenjskih pogojih, 
ki vidno vplivajo na medsebojne odnose. 
Odločitev za nadaljevanje delovanja v Car-
refourju je bila tako povsem jasna, če razu-
memo trajnostni pristop kot eno ključnih 
komponent razvojnega sodelovanja.

Skupnostna kuhinja, ki je bila zgrajena 
na podlagi načrtov lokalne arhitektke, je 
pričela delovati ob začetku novega šolske-
ga leta v mesecu oktobru in dnevno nudi 
brezplačen obrok okoli 300 otrokom. Otvo-
ritve kuhinje se je udeležil tudi novoimeno-
vani častni konzul Republike Slovenije na 
Haitiju Geoffrey Handal. Pri vzpostavitvi je 
sodelovala lokalna koordinatorica kuhinje 
in ekipa prostovoljcev mednarodne orga-
nizacije Food for Life, ki so v prvih tednih 
delovanja kuhinje tudi skrbeli za pripravo 
hrane. Vse sestavine za pripravo hrane so 
bile kupljene na Haitiju, za namen zbira-

nja sredstev za uspešno delovanje kuhinje 
v prihodnosti pa smo pod pokroviteljstvom 
častnega konzula Geoffreya Handala orga-
nizirali tudi posebno kampanjo za zbiranje 
sredstev za nakup hrane. Kontinuiteta 
projekta se kaže tudi v smislu sodelovanja 
med oš Prežihovega Voranca v Mariboru 
in Slovensko šolo na Haitiju. Sodelova-
nje med šolama poteka že od leta 2010 
in predstavlja izredno dodano vrednost k 
trajnosti do sedaj izvedenih projektov. V 
letošnjem letu so učenci oš Prežihovega 
Voranca v Mariboru donirali knjige in učbe-
nike, ki so pomembno obogatili knjižnico 
Slovenske šole na Haitiju. Donacija knjig 
je zaradi revnega okolja, v katerem se šola 
nahaja, še toliko dragocenejša, saj je to za 
večino učencev edini stik z literaturo, uči-
telji pa so pridobili učbenike, ki jih bodo 
lahko uporabljali pri pouku. Ob prihodu 
na teren smo opazili izrazito pomanjkanje 
kreativnih aktivnosti za otroke, zato smo 
se odločili ob začetku šolskega leta orga-
nizirati umetniške delavnice. Otroci so iz-
delali risbice in pisma za učence partnerske 
šole v Sloveniji, prav tako pa so sodelovali 
pri poslikavi šole in ji tako dali svoj pečat. 
ird bo v duhu slogana projekta različnim 
šolam v Carrefourju doniral tudi 500 neu-
ničljivih, večnamenskih žog, skupno pa jih 
bo na celotnem Haitiju razdeljenih 12.000.

Haiti pogosto imenujejo tudi Republika 
nvo-jev, kar je po eni strani opravičeno, 
saj so mednarodne nevladne organizaci-
je tiste, ki omogočajo izvajanje storitev 
v večini sektorjev, hkrati pa takšni nazivi 
odpirajo resna vprašanja učinkovitosti 
delovanja haitijske vlade in predvsem 
njenega sodelovanja z mednarodnimi 
organizacijami. fo
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Ird Global Zavod se je v letošnjem letu ponovno podal na Haiti, to-
krat s projektom, ki naslavlja problem prehranske varnosti otrok in 
mladostnikov. Cilj projekta, pod uradnim sloganom »Zdrav duh v 
zdravem telesu«, je bil vzpostavitev skupnostne kuhinje v začasnem 
naselju razseljenih oseb v kraju Carrefour, predmestju prestolnice 
Port-au-Prince, kjer je po potresu leta 2010 ird v sodelovanju z mini-
strstvom za zunanje zadeve in lokalno partnersko organizacijo adra 
že postavil šolo (Projekt »Slovenske šole«). 
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V času hitro odvijajočih se družbenih sprememb in 
iskanju novih vzorcev delovanja v globaliziranem 
svetu se vse pogosteje pojavljajo vprašanja o tem, 

kako v tem oziru razumemo vlogo nas kot posameznikov 
ter pripadnikov različnih skupnosti in organizacij. 

Globalno učenje se ukvarja prav s temi vprašanji, 
zato je sloga v začetku meseca decembra v Mestnem 
muzeju Ljubljana organizirala dvodnevno konferenco 
»There is an alternative – tia«. Sodelujoči na konferenci 
so odprli veliko vprašanj, ki se nanašajo na sam koncept 
globalnega učenja ter na njegovo vlogo pri iskanju 
alternativ v negotovi prihodnosti.

V tem oziru v pričujoči številki Slogopisa objavljamo več 
prispevkov, ki se dotikajo vprašanj s konference. Najprej 
si lahko preberete intervjuja z Miguelom Silvo iz Centra 
Sever-Jug Sveta Evrope ter Rilli Lappalainen iz finske 
platforme nvo Kehys. Sledi rubrika Aktivnosti političnih 
odločevalcev, v kateri boste našli pogovor z ministrom 
za izobraževanje, znanost in šport dr. Jernejem Pikalom, 
ki je bil tudi eden izmed otvoritvenih govorcev na 
konferenci. Na koncu pa objavljamo še strokovni članek 
dr. Bogomirja Novaka, v katerem naslavlja vprašanje 
porajajočega se svetovnega etosa.

SI DELČEK ISTEGA SVETA.

 Rene Suša, koordinator 
Slogine delovne skupine 

za globalno učenje, 
Društvo Humanitas
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Intervju z Miguelom Silvo,  
vodjo programa globalnega  
učenja na Centru Sever-Jug  
Sveta Evrope

INTERVJU

Evropski center za svetovno soodvi-
snost in solidarnost (Center Sever-Jug 
oz. csj), ki deluje v okviru Sveta Evro-
pe, je pred nekaj leti sprejel smernice 
glede globalnega učenja (gu). Komu in 
čemu je dokument namenjen?

Res je, csj je v sodelovanju s koordina-
torji tako imenovanega Tedna globalnega 
učenja (tgu) leta 2008 sprejel »Smernice 
za globalno učenje«. Priročnik je namenjen 
vzgojiteljem, da se spoznajo z gu ter njego-
vimi glavnimi koncepti in metodološkimi 
pristopi. Osnovan je na izkušnjah evropskih 
in mednarodnih strokovnih delavcev. V le-
tih 2010 in 2012 sta bili izdani popravljeni 
izdaji priročnika, prevedeni v devet jezikov, 
med drugim tudi v slovenščino1. Priročnik 
v angleškem jeziku ter njegovi prevodi so 
dosegljivi na spletni strani csj2 in Sloge.

csj je septembra 2012 organiziral vsee-
vropsko konferenco o gu. Kakšni so bili 
njeni zaključki in kako so ti relevantni za 
evropske in slovenske strokovne delavce?

Kongres o gu, ki je septembra lani po-
tekal v Lizboni, je bil namenjen pregledu 
in oceni napredka, doseženega na podro-
čju gu, od prvega tovrstnega vseevrop-
skega kongresa, ki je leta 2002 potekal v 
Maastrichtu. Takrat so se politični odlo-
čevalci in strokovni delavci zbrali z name-
nom določitve prioritet do leta 2015, ko 
Maastrichtska deklaracija preneha veljati, 
sprejeta pa je bila prva strategija za spod-
bujanje gu v Evropi in širše.

Priporočila, sprejeta na lizbonskem 
kongresu, se osredotočajo na pet podro-
čij: razvoj in izvajanje nacionalnih strategij; 
prenova kurikuluma in šolanje na nacional-
ni in lokalni ravni; nadaljnji profesionalni 
razvoj strokovnih delavcev; podpora in 
nadzor kakovosti; kampanje in terensko 
1 Angleški, francoski, italijanski, poljski, portugalski, slovenski, španski, arabski in 
nemški prevodi bodo izdani v začetku leta 2014.
2 http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GEguideline_presentation_en.asp

✎ Marjan Huč

delo. Oblikovana so bila v posvetovalnem 
postopku, v katerem so sodelovali partner-
ji in strokovni delavci csj, ter predstavljajo 
nadgradnjo prvemu zakonskemu okviru za 
gu, sprejetemu v okviru Sveta Evrope leta 
2011, »Priporočilom o izobraževanju za 
globalno soodvisnost in solidarnost«.

csj je glavni spodbujevalec tgu. Zakaj 
je pomembno, da je en teden v letu po-
svečen gu v šolah?

tgu je letni dogodek, ki daje zagon opo-
zarjanju mladih na vprašanja globalnih izzi-
vov in na resničnost, da so lokalna dejstva 
lahko zelo povezana z globalnimi, prav 
tako pa sporoča, da naše obnašanje danes 
prispeva k oblikovanju prihodnosti sveta.

Nacionalni koordinatorji, v Sloveniji je 
to sloga, spodbujajo formalne in nefor-
malne strokovne delavce, da tekom tgu 
organizirajo čim večje število dogodkov 
za ozaveščanje o gu. csj je obllikoval kon-
ceptualne in metodološke informacije ter 
dobre prakse, ki strokovne delavce lahko 
usmerjajo pri oblikovanju dogodkov (do-
segljive na spletni strani csj3 in Sloge).

V Sloveniji smo prvi teden decembra go-
stili regionalno konferenco o gu. Zakaj 
je za vas pomemben regionalni pristop?

Uvajanje inovativnih pedagoških pri-
stopov je dolgotrajen in zahteven proces. 
Ker se gu ukvarja z globalnimi izzivi in ker 
pogosto obstajajo na regionalni ravni po-
dobne prioritete in ker je za delo csj z nje-
govimi partnerji in upravičenci značilno ko-
legialno in vzajemno učenje, verjamemo, 
da bi moral biti regionalni pristop bolj učin-
kovit. Na regionalnih seminarjih o gu se ne 
zberejo le akterji iz sosednjih držav, tem-
več tudi odločevalci in strokovni delavci, da 
bi skupaj delali za razvoj gu in izboljšanje 
izobraževanja na splošno. gu je potrebno 
3 http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/GE/GEW_en.asp

razumeti kot prispevek k izobraževalnim 
vzorcem, v smislu, da izobraževanje ne bi 
pomenilo le prenos znanja, temveč tudi 
način, s katerim bi državljanom dali moč in 
sredstva, s pomočjo katerih bi razumeli in 
se spopadali z izzivi sveta, v katerem živijo. 

csj je napovedal, da bo leta 2015 ponov-
no organiziral pan-evropsko konferenco 
o gu. Menite, da bi tovrstna konferen-
ca lahko preoblikovala koncept gu gle-
de na spreminjajoč se post-2015 okvir?

Delo csj na področju gu sledi logičnemu 
zaporedju: od definiranja in razširitve gu je 
csj vzporedno delal na priznanju gu s strani 
odločevalcev. Od oblikovanja Listine o gu 
leta 1997 je csj promoviral gu preko peda-
goške podpore učiteljev (Smernice za gu in 
elektronski izobraževalni seminarji, izobra-
ževanje za trenerje, Univerze za mlade in 
globalno državljanstvo) ter si prizadeval za 
njegovo razširitev preko tgu in njegovega 
mreženja in medsebojnega učenja.

Vendar je bilo potrebno vzporedno s 
tem pridobiti tudi podporo med odloče-
valci: nacionalni in regionalni seminarji 
o gu, kot tudi kongresi o gu (Maastricht 
in Lizbona) so, ker združujejo odloče-
valce in strokovne delavce, odločilni za 
zagotavljanje politične podpore s strani 
ministrstev. Izziv za formalno učenje je 
odgovoriti na potrebe sodobnih družb. 
Naše družbe so vedno bolj povezane in 
kompleksne. Učenje ni le odgovornost 
formalnega izobraževalnega sistema, 
temveč sloni tudi na pobudah neformal-
nega učenja s strani organizacij civilne 
družbe in organizacij mladih, kot tudi na 
skupnosti. gu povezuje te pristope, ki se 
dopolnjujejo. Gre za nenehen in trans-
formativen proces. Tretji kongres naj bi 
omogočil oceno o tem, kje smo in kako se 
soočamo s prihajajočimi izzivi, med ka-
terimi je tudi post-2015 okvir.  
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Intervju z Rilli Lappalainen,  
vodjo finske platforme  
nvo Kehys

✎ Marjan Huč, mag. Ana Kalin

Kako dandanes javnost razume global-
no učenje (gu) in ozaveščanje javnosti? 
gu si je namreč mogoče razlagati na več 
načinov. 

Razumevanj gu je res več, tudi con-
cord-ov (Evropska konfederacija ne-
vladnih organizacij (nvo) za pomoč in 
razvoj) Forum za razvojno ozaveščanje in 
izobraževanje (Development Awareness 
Raising and Education Forum, dear) ka-
že na raznoliko obravnavo vprašanja. 
Kljub temu pa imajo vse definicije sku-
pne točke, to je spodbujanje aktivnega 
državljanstva, prevzemanje odgovor-
nosti za lasten vpliv na okolje, spošto-
vanje narave in soljudi ter razumevanje 
medsebojnih povezav različnih globalnih 
vprašanj. 

gu je proces, ki vključuje različne dele-
žnike. Jih lahko naštejete in pojasnite 
njihovo vlogo v procesu?

Tekom finskega predsedovanja Svetu 
eu v letu 2006 je finska platforma nvo 
Kehys v sodelovanju s concord-om za-
čela s procesom izgradnje ekspertne 
skupine za področje gu, v katero so bili 
vključeni raznovrstni deležniki. Ta skupi-
na je leta 2008 lansirala Evropski konsenz 
za gu, ki še danes predstavlja edini doku-
ment na ravni eu, v pripravo katerega so 
se vključile tako države članice eu kot tudi 
Evropska komisija, Globalna mreža za gu, 
nvo , raziskovalne institucije, oecd, itd. Ta 
skupina se še vedno dva do tri krat letno 
sestaja z namenom izmenjave primerov 
dobrih praks, organizacije skupnih do-
godkov ali skupnega posredovanja spo-
ročil javnosti.

Ali lahko opišete kako ozn naslavlja 
vprašanje izobraževanja za trajnostni 
razvoj (itr) in kako se to razlikuje od 
koncepta gu?

itr se je pričelo pred dvajsetimi leti, po 
prvem Vrhu o trajnostnem razvoju, ki je 
leta 1992 potekal v Riu de Janeiru. Namen 
itr je uravnoteženo vključevanje ekonom-
skih, socialnih in okoljskih elementov v 
vse vrste izobraževanja. V številnih drža-
vah so okoljska vprašanja postala neke 
vrste sinonim za itr, kar pa ni bil osnovni 
cilj tega procesa. Kljub temu je bilo širom 
sveta doseženega veliko napredka na tem 
področju. Prihodnje leto bo na Japonskem 
potekal vrh na to temo, katerega se bodo 
udeležili tudi predstavniki concord-a.

Nekatere države članice eu so že spreje-
le nacionalno strategijo za področje gu. 
Ali bi po vaši oceni strategija na ravni eu 
lahko pospešila poenotenje delovanja 
akterjev na tem področju?

Evropski konsenz za področje gu pred-
stavlja dobro podlago za pripravo nacio-
nalne strategije. Pri pripravi slednje pa 
lahko vsaki državi na pomoč pri pripravi 
strategije priskoči concord. Slednje je 
v sodelovanju s Svetovnim združenjem 
na področju aktivnega državljanstva ci-
vicus pričelo spodbujati civilno družbo, 
da spodbudi ljudi za njihovo aktivnejše 
sodelovanje pri oblikovanju politik. 

Kako pa lahko merimo kakovost in traj-
nost izvedenih aktivnosti na področju 
gu?

Kvaliteto je zelo težko definirati in 
meriti. Najlažje jo lahko zagotavljamo 

na tak način, da proces gu neprestano 
spremljamo in sproti stopnjujemo merila 
za napredovanje oz. nadaljnje aktivnosti. 
Pomembno je namreč, da proces kvalite-
tno načrtujemo, ga evalviramo že tekom 
izvajanja, tudi po zaključku izvajanja in 
dodatno še po nekaj letih po končanju 
aktivnosti. Šele takrat lahko dobimo kre-
dibilno oceno o pravih učinkih.

Ali menite, da bo trenutna razprava o 
post-2015 okviru drastično spremeni-
la dojemanje koncepta aktivnega drža-
vljanstva?

Da. Več je razlogov, ki kažejo na to, 
da bo po letu 2015 gu in ozaveščanje 
javnosti igralo pomembno vlogo. Prvi je 
celovito razumevanje izobraževanja, pri 
čemer je začetna točka dostop do šola-
nja za vsakega otroka. Kvaliteta šolanja 
je tista, ki otrokom daje orodje, da naj-
dejo svoje mesto v družbi. Prav tako pa 
je potrebno izobraževanje o globalnem 
državljanstvu, ki lahko združi formalno, 
neformalno in priložnostno izobraževa-
nje, in na tak način doseže vse prebivalce 
vseh starostnih skupin.

Drugi pomemben razlog pa je velika 
podpora univerzalnim ciljem za obdobje 
po letu 2015, ki trenutno prevladuje v med-
narodnem okolju. To pomeni, da ne bo več 
govora o ciljih, ki naj bi veljali večinoma le 
za države v razvoju, temveč bo vsaka dr-
žava morala cilje prilagoditi nacionalnim 
okoliščinam in razvojni stopnji. To pome-
ni, da bodo vse države morale poskrbeti za 
napredek doma in na globalni ravni, torej 
bodo potrebne spremembe tudi na podro-
čju gu in ozaveščanja javnosti. 
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internacionalizacije šolski sistem dose-
že v času visokošolskega izobraževanja 
z možnostjo študija, delovne prakse in 
štipendij v tujini, ki jo ponujajo progra-
mi Evropske unije, kot je npr. Erasmus+. 
Pomemben pa je tudi razvoj sodobnih in 
inovativnih e-storitev in orodij kot pod-
pornega sistema globalnega učenja, kjer 
je bilo v slovenskem šolskem prostoru v 
zadnjih desetih letih narejeno res veliko. 

V šolah glavnina izobraževalnega pro-
cesa še vedno poteka v smislu preno-
sa znanja oz. informacij od učitelja do 
učencev. Kakšne so možnosti za razvija-
nje učnih postopkov, ki temeljijo na de-
ljenju znanja med vsemi udeleženci in 
ki razvijajo dvom ter kritično refleksijo 
o podanih dejstvih? Katere so po vašem 
mnenju ključne ovire na poti do tega, da 
bi ob zaključku izobraževanja posame-
zniki bili avtonomni, kritično razmišlja-
joči, aktivni državljani, ki gradijo traj-
nostno in pravično družbo prihodnosti? 
Formalno je to tudi deklariran cilj slo-
venskega izobraževalnega sistema.

Menim, da je tak sistem predajanja 
znanja še vedno najboljši, saj snov ravno 
s prenosom, ki ga opravi učitelj, postane 
znanje. Največkrat je učitelj tudi tisti, ki 
med učenci spodbudi željo po odkrivanju 
novega. Učitelj je zelo pomemben ele-
ment v učnem procesu, če ne celo ključen. 
Poleg motivacije zna dober učitelj svojim 
učencem zagotoviti tudi svobodo. Svobo-
do v razmišljanju, zastavljanju vprašanj. 
Svoboda je temelj, da vzgojimo in izobra-
zimo aktivne državljane. Učitelj bi moral 
poznati spodbude in ovire kritičnega mi-
šljenja in ustvarjalnega učenja. 

Pri posodabljanju šolskih sistemov je 
vedno potrebno upoštevati množico 
medsebojno povezanih elementov, kot 

so učni načrti, učbeniki, usposabljanja 
učiteljev, nacionalna preverjanja zna-
nja, pripravljenost učiteljev in ravna-
teljev na sodelovanje itd. Če bi morali 
izbrati enega od njih, kateremu bi da-
li prednost?

Kot ste že sami izpostavili, je šolski 
sistem skupek mnogih elementov, spre-
membe enega bi sprožile niz sprememb, 
zato je prednost pri spreminjanju težko 
določiti. Posodabljanje šolskega sistema 
zahteva dialog vseh deležnikov v izobra-
ževalnem sistemu, saj gre za občutljivo in 
nacionalno pomembno vprašanje. Potreb-
no je ohranjati stabilnost sistema in spre-
membe načrtovati in vpeljati le na tistih 
področjih, kjer se kažejo pomanjkljivosti. 

Od učiteljev pogosto slišimo, da jih sicer 
nihče posebej ne ovira pri uvajanju vse-
bin in metod globalnega učenja v svoje 
delo, da pa za to ne dobijo nikakršnih 
spodbud oz. večino tega dela opravijo v 
svojem neplačanem prostem času. Tudi 
na seminarje, ki jih organiziramo nevla-
dne organizacije (nvo), hodijo pogosto 
brez razumevanja in podpore vodstva 
in na svoje stroške, sistem strokovnega 
napredovanja pa je zamrznjen. Kakšne 
so možnosti, da bi učiteljem in drugim 
pedagoškim delavcem lahko ponudili 
tudi kakšno obliko pozitivne motivaci-
je za njihovo dodatno delo? 

Verjamem, da angažirani pedagoški 
delavci vedno najdejo poti in načine, da 
izkoristijo možnosti izobraževanja. Verja-
mem tudi, da udeleževanje na seminarjih 
ni vedno povezano le z napredovanjem ali 
nagrado, saj sta pridobljeno znanje in iz-
kustvo že sama po sebi dovolj velika na-
grada. Motivacija naj bosta osebna rast in 
razvoj, saj so časi težki, varčuje se na vseh 
področjih, zato apeliram na pedagoške 
delavce, naj se udeležijo izobraževalnih 

AKTIVNOSTI POLITIČNIH ODLOČEVALCEV

Pogovor z ministrom  
za izobraževanje, znanost  
in šport dr. Jernejem Pikalom

Živimo v vse bolj globaliziranem svetu, 
kjer se iz dneva v dan asimetrično pove-
čuje pretok idej, dobrin, ljudi in kapita-
la. V kolikšni meri se je šolski sistem spo-
soben prilagoditi, da mlade pripravi na 
te spreminjajoče se razmere?

Slovenija slovi po kakovostnem in sta-
bilnem šolskem sistemu. Hkrati je sistem 
prilagodljiv in odprt novim spoznanjem, 
kulturam in ljudem. Globalno učenje gre 
v smeri, da delimo in sprejemamo ideje in 
znanje v mednarodnem duhu, da posta-
nemo globalno zavedni. Slovenske šole 
temu cilju aktivno sledijo na vseh ravneh. 
Globalne vsebine, podane učencem sko-
zi učne načrte, šole poglabljajo z medna-
rodnim sodelovanjem, vključevanjem v 
mednarodne projekte in spodbujanjem 
učencev k participaciji v njih. Hkrati pa je 
veliko pozornosti namenjeno tudi učite-
ljem in njihovemu usposabljanju, da lah-
ko te veščine za uspešno življenje v 21. 
stoletju kompetentno posredujejo učen-
cem. Otroci se z globalnimi vsebinami 
sistemsko seznanijo zelo zgodaj, in sicer 
s programom predšolske vzgoje, zlasti s 
temami okoljevarstva in otrokovih pravic. 
Mednarodne vsebine se v osnovnih in sre-
dnjih šolah poleg rednega programa kot 
rečeno dopolnjujejo še s projekti medna-
rodnega sodelovanja šol. Ti učencem in 
dijakom omogočajo izkušnje z mednaro-
dno dimenzijo, udeležbo na mednarodnih 
dogodkih, spoznavanjem različnih pogle-
dov na socialno, kulturno in ekonomsko 
raznolikost; šolam pa spremljanje in vpe-
ljevanje novosti. Potem je tu še program 
unesco mreže šol, v katerega je vključe-
nih skupaj 82 vrtcev, osnovnih in srednjih 
šol, ki promovirajo globalne vsebine. V le-
tu 2014 unesco asp-net šole obeležujejo 
leto globalnega državljanstva, zato se bo-
do šole v tem letu z globalnimi vsebinami 
še intenzivneje ukvarjale. Najvišjo raven 

✎ Rene Suša
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»Vizija globalnega učenja 
je, da državljani bolje 

razumejo globalne izzive, 
s katerimi se soočajo, in da 

razvijejo sposobnosti za 
ustvarjanje bolj pravičnega 

in trajnostnega sveta.«

seminarjev, saj je znanje, ki ga predajajo 
mlajšim generacijam, neprecenljivo.

nvo se že vrsto let trudijo pripeljati glo-
balne vsebine in nove načine dela z mla-
dimi v šolsko okolje, vendar ostajajo po 
svojih učinkih na margini. Kaj pozitiv-
nega lahko po vašem mnenju delo nvo 
doprinese šolskemu okolju in ali meni-
te, da bi ga bilo potrebno poglobiti? Za-
kaj to sodelovanje ni globlje?

Vpeljevanje novih vsebin in ljudi v izo-
braževalni proces je v pristojnosti Zavoda 
rs za šolstvo, saj se na Zavodu ukvarjajo 
s pripravo učnih načrtov. Mislim pa, da s 
številnimi nvo dobro sodelujemo in da se 
tudi njihova vloga in pomen čedalje bolj 
uveljavljata. Zagotovo pa sta pri presoji po-
membna tudi Strokovni svet rs za izobra-
ževanje in Urad za razvoj izobraževanja, ki 
deluje na Ministrstvu. Menim, da je vsak 
predlog dobrodošel in vreden ovrednote-
nja. Sodelovanje z nvo se je v marsikaterih 
skupnih projektih že izkazalo kot dodana 
vrednost (šolski ekovrtovi; projekt krepi-
tve kompetenc za preprečevanje nasilja 
InSem, izvajanje programa osveščanja 
mladih o problematikah drog, kajenja, al-
kohola s strani Društva brez izgovora itd.).

Kateri so prvi koraki, ki jih lahko dele-
žniki v izobraževalnem sistemu, kot 
so učitelji, strokovna javnost, ministr-
stvo, Urad za razvoj šolstva, Zavod za 
šolstvo, nvo itd., sprejmemo, da bi de-
lo v šolskem okolju pripeljali bližje že 
omenjenim zastavljenim ciljem izobra-
ževanja?

Pomembno je sodelovanje vseh de-
ležnikov, ne samo Ministrstva za izobra-
ževanje, znanost in šport (mizš) in nje-
govih institucij, zlasti pa je pomembno 
stalno sodelovanje s strokovnimi delavci 
v vzgoji in izobraževanju ter predstavni-
ki nvo. Ministrstvo za zunanje zadeve bo 
v kratkem pripravilo razvojno strategijo, 
ki predstavlja eno od možnosti za vklju-
čitev smernic za umestitev globalnega 
učenja v prihodnje, kjer bo mizš z vese-
ljem sodelovalo. Sicer pa nas pri našem 
delu vodi strategija zapisana v Beli knjigi 
ter Resolucija o Nacionalnem programu 
visokega šolstva. Slovenija pa tako kot 
tudi druge države članice Evropske unije 
seveda sodeluje pri uresničevanju sku-
pnih evropskih strateških ciljev na po-
dročju izobraževanja in usposabljanja. 
Med temi morda velja na tem mestu 
omeniti tiste, ki so zapisani v Strate-

škem okviru za evropsko sodelovanje v 
izobraževanju in usposabljanju in v stra-
tegiji Evropa 2020.

Na panelu o globalnem učenju, ki je po-
tekal v okviru Slovenskih razvojnih dni, 
je bilo veliko pozornosti namenjene pri-
pravi resolucije oz. strategije s področja 
globalnega učenja. Katere ključne ele-
mente bi po vašem mnenju moral vse-
bovati tak dokument?

Vsekakor je za učenje na splošno kot 
tudi globalno učenje primarno, da je le-to 
kakovostno. Globalno učenje vodi do dr-
žavljanskih in medkulturnih kompetenc. 
Vizija globalnega učenja je, da državljani 
bolje razumejo globalne izzive, s katerimi 
se soočajo, in da razvijejo sposobnosti za 
ustvarjanje bolj pravičnega in trajnostne-
ga sveta. Za to mora biti učenje posta-
vljeno v globalni kontekst in vključevati 
mora kritično in kreativno razmišljanje, 
samozavedanje in odprtost do različno-
sti, razumevanje globalnih problemov in 
s tem povezanih odnosov moči, predvsem 
pa dajati optimizem in delovanje v smeri 
boljšega sveta. Zavedati se namreč mora-
mo, da je znanje bolj ali manj univerzalno 
in da že dolgo ne pozna meja.  
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STROKOVNI ČLANEK

»H globalnemu učenju  
svetovnega etosa«

Živimo v času divje globalizacije, 
ki bi ga radi obvladali humano. 
Eden izmed bistvenih stebrov 
humanosti odnosov posta-

ja pojem svetovnega etosa. Švicarski 
katoliški teolog Hans Küng že od 90-ih 
let prejšnjega stoletja zagovarja načrt 
svetovnega etosa. Êthos (grško: ἦθος) 
je starogrška beseda za osebni značaj in 
način življenja. Küng raje govori o etosu 
(kar je fonetiziran izraz za ethos) kot eti-
ki kot normativni filozofski disciplini. To 
pa zato, ker izhaja iz stališča, kako ljudje 
že etično živijo, ne pa zato, da bi nam 
predpisoval, kako naj živimo, da bomo 
živeli v sožitju. Ta etos nima »uzakonje-
nih« pravil, imamo pa že Küngov (2012) 
Priročnik v slovenskem prevodu. Etos je 
univerzalen, ker zadeva vse in vsakogar 
in ker izpostavlja vrednote, ki nas zave-
zujejo oz. obvezujejo: sožitje, sodelova-
nje, solidarnost, pravičnost, spoštovanje 
sebe in drugega, odgovorno ravnanje, 
mir, dialog, medsebojno zaupanje, člo-
vekove pravice.

Da bi preživeli v svetu, ki nas z razni-
mi pretnjami čedalje bolj ogroža (npr. 
onesnaževanje in jedrsko uničenje), nam 
Küng razlaga načela, s pomočjo katerih 
se ozaveščamo o tem, kje smo in kam se 
razvijamo. Razlog za širjenje programa 

svetovnega etosa po svetu je ta, da smo 
ljudje soodvisni, med seboj povezani za 
doseganje skupnega dobrega. 

Tako bi lahko uvodoma označili, kaj je 
in kaj ni svetovni etos in zakaj je potreben. 
Svetovni etos je spontano civilno družbe-
no gibanje, ne pa politična stranka brez 
vodje in doktrine. Svetovni etos ni nova 
svetovna ideologija, poskus uniformne 
skupne religije ali morale. Ta apel za sve-
tovni etos tudi ne želi nadomestiti viso-
ko etičnih prizadevanj vsake posamezne 
religije z etičnim minimalizmom, ne želi 
stopiti na mesto Tore, pridige na gori, Ko-
rana, Bhagavadgite, Budovih govorov ali 
Konfucijevih izrekov. Stremi le k zavesti, 
ki je že zdaj skupna religijam na zahodu in 
vzhodu, severu in jugu, a je zaradi raznih 
»dogmatičnih« nasprotij in neznosnega 
pravdarstva prepogosto zatemnjena. 
Küng želi spodbuditi dialog med vernimi 
in nevernimi, a humanistično mislečimi 
posamezniki.

Kljub temu, da so religije večkrat v zgo-
dovini zanetile verske vojne, Küng verja-
me in upa, da je možen mir med religija-
mi, ki je pogoj za mir med narodi. Lažje 
bi živeli, če bi religije med seboj razvijale 
mir, dialog in medsebojno solidarnost. To 
Küngovo ugotovitev bi veljalo razširiti v 
zahtevo po miru med različnimi svetovni-

mi nazori ateistov, ki obstoj boga zanika-
jo, deistov, ki ga priznavajo le na začetku 
sveta, in agnostikov, ki se odpovedujejo 
njegovi spoznavnosti.

Deklaracija o svetovnem etosu (He-
džet Toth, 2005) želi vzpostaviti tisti mi-
nimum etosa, ki je za preživetje človeštva 
preprosto nujen. Vabi vse verujoče in ne-
verujoče, da si prisvojijo takšen svetovni 
etos in ravnajo skladno z njim in pome-
nom vrednot, ki so tesno povezane z vlo-
go odgovornega državljanstva: demo-
kracija, človeško dostojanstvo, svoboda, 
spoštovanje človekovih pravic, strpnost, 
enakost, spoštovanje zakona, družbena 
pravičnost, solidarnost, odgovornost, 
lojalnost, sodelovanje, participacija ter 
duhovni, moralni, kulturni, mentalni in 
fizični razvoj (str. 21). 

Vrednote svetovnega etosa ni mogo-
če zastopati, če ne gojimo temeljnega 
zaupanja do sveta življenja, do celotne 
biosfere. To pomeni, da rečemo svetu 
da (nem. Ja Sagen). Po Küngu šele iz te 
afirmacije raste avtonomija človeka za 
odgovorno ravnanje po zakonih pri so-
oblikovanju sveta z drugimi. Globalno 
učenje in svetovni etos lahko definiramo 
na več načinov. Po eni strani gre za meto-
dično celovito učenje za razliko od parci-
alnega, po drugi strani pa je to vsebinsko 
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učenje o značilnostih globalne družbe 
in o orientaciji posameznika v njej. Zato 
vključuje tudi teme svetovnega etosa, 
kot so: človekove pravice, demokracija in 
odgovorno vodenje, politična ekonomi-
ja, socialna pravičnost, pravična trgovina, 
enakopravnost spolov, mir in preobrazba 
konfliktov, aktivno državljanstvo, kultur-
na različnost, medkulturni in medverski 
dialog, trajnostni razvoj, zdravje in enaka 
dostopnost znanstvenih in tehnoloških 
dosežkov. Etične teme so tudi ekologija, 
migracije, podnebne spremembe, vodna 
problematika, reševanje konfliktov, lokal-
ne in regionalne specifičnosti, itd.1

Po eni strani se že podpisniki Manife-
sta svetovni etos (se) zavedamo njegove 
povezave z gospodarstvom, istočasno pa 
se je Gibanje se že doslej nahajalo znotraj 
razvojnih ciljev tisočletja (Millenium Deve-
lopment Goals – mdgs), ki so v veljavi do 
leta 2015. Svetovna kriza je večstranska: 
ekonomska, ekološka, etična, politična. 
Zato obstaja tudi Manifest svetovnega 
gospodarskega etosa, ki je bil sprejet na 
Sedežu Združenih narodov (New York, 6. 
oktober 2009)2 in izhaja iz procesa uskla-
jene globalizacije gospodarstva. To vodi 
k splošnemu in trajnemu blagostanju le 
pod pogojem, da so vsi soudeleženi pod-
vrženi skupnim vrednotam sodelovanja 
v trgovinskih izmenjavah. To je eden iz-
med temeljnih naukov krize na svetov-
nem finančnem in gospodarskem trgu. S 
pravično trgovino in sodelovanjem bomo 
dosegli trajnostne družbene cilje le, če bo 
prizadevanje vseh za dosego zakonitih 
lastnih interesov in blagostanja vpeto v 
splošno sprejete svetovne etične okvire. 
Tak dogovor o splošno sprejetih normah 
gospodarskega delovanja in odločanja o 
etosu poslovanja je še v povojih. Svetovni 
gospodarski etos, torej skupne temeljne 
predstave o tem, kaj je prav, pravično in 
pošteno, je zasnovan na moralnih načelih 
in vrednotah, ki so od antike skupne vsem 
kulturam in jih potrjujejo skupne praktič-
ne izkušnje.

Küng (2008) je izrecno poudaril, da 
gre hkrati za »osebnostno, institucional-
no in ciljno usmerjenost etosa«. Ne gre 
le za kolektivno odgovornost, ampak še 
prej za individualno odgovornost vsake-

1 Več o tem glej VII. Cilji globalnega učenja odraslih. V: Novak, B. Šola učenja v 
kontekstu kapitalizma. Str. 125–141. Elektronski vir.
2 Glej: Manifest Globalni gospodarski etos. Posledice za svetovno gospodarstvo. 
V: Vzgoja, 2011, št. 49, str. 15–17. Spletna stran: http://www.svetovnietos.si/
dokumenti/ Manifest_svetovni_gospodarski_etos_ Prirocnik_SE_IV_3_H_Ku-
eng_pdf.pdf.

ga posameznika, vključno z individualno 
odgovornostjo politikov.

Küng najprej izpostavlja človekov od-
nos do sveta življenja (nem. Lebenswelt), 
tako da realnosti življenja reče bodisi da 
bodisi ne. Ta svet nas kot posameznike na-
govarja oz. sprašuje in na njegova vpra-
šanja odgovarjamo tako reflektirano kot 
nereflektirano. Odzivamo se mu bodisi z 
zaupanjem ali po Nietzschejevem vzoru z 
nezaupanjem. Küng razume, da gre pri te-
meljni alternativi reči stvarnosti da ali ne 
v prvi vrsti za zaupanje oz. za nezaupanje 
do sveta in samo na tej podlagi potekata 
odločanje in izbira dejanja. Toda šele reči 
in delovati za ta svet življenja odpira glo-
balizacijo prihodnjim rodovom.

Küngov (2012) Priročnik svetovni etos 
želi pri nas vsaditi duha poslanstva svetov-
nega etosa. Ta priročnik deluje podobno 
kot starozavezni preroki, da bi bila tudi 
nam dana božja modrost na poti skozi 
puščavo, ki oznanja zapovedi človečnosti. 
Vse do danes slišimo opomine izraelskih 
prerokov, ki zahtevajo pravičnost, resnico-
ljubnost, zvestobo in mir. Nekateri vidijo v 
svetovnem etosu priložnost za reševanje 
slovenske moralne krize (Ošlaj, 2013). 

Küng je že nekajkrat obiskal Slovenijo. 
Zavzema se za to, da bi Slovenci s pomo-
čjo načel svetovnega etosa premagali 
specifične značilnosti krize. O tem, kako 
si to zamišljamo, spregovori 16 avtorjev s 
prispevki v letošnjem zborniku (Pavliha, 
M., Ošlaj, B,. ur., 2013), ki so bili predsta-
vljeni na posvetu o svetovnem etosu 12. 
aprila 2013 v Ljubljani. Avtorji predsta-
vljajo področja vzgojno-izobraževalnih 
ustanov (šola, vrtec, družina, interesne 
skupine), politike in gospodarstva glede 
na vrednote, ki jih vsebuje svetovni etos. 
Vidimo, da se svetovni etos popularizira 
preko projekta, manifesta, deklaracije pri-
ročnika, posvetov, medverskega dialoga. 
Od uspeha svetovnega etosa je odvisen 
human potek globalizacije.  
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»Svetovni 
gospodarski 
etos, torej 
skupne temeljne 
predstave  
o tem, kaj je 
prav, pravično 
in pošteno, je 
zasnovan na 
moralnih načelih 
in vrednotah, 
ki so od antike 
skupne vsem 
kulturam in 
jih potrjujejo 
skupne praktične 
izkušnje.«



NAPOVEDNIK DOGODKOV PO SLOVENIJI IN SVETU

KDAJ? KJE? KAJ?

15.  
januar  
2014

London, 
Velika 
Britanija

»VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB NA MIGRACIJE – KAKŠEN NAJ BO ODZIV 
POLITIČNIH ODLOČEVALCEV?«
Overseas Development Institute v sodelovanju s Climate and Development Knowledge Network 
organizira dogodek, ki bo vsebinsko osredotočen na najnovejše ugotovitve glede povezav med 
podnebnimi spremembami in razseljenostjo ljudi ter glede njihovih socialnih, ekonomskih in kul-
turnih posledic.

20.–24. 
januar
2014

Ljubljana USPOSABLJANJE »OCENA POTREB OB NESREČAH«
Avstrijski Rdeči križ in britanska organizacija RedR v okviru projekta »Prepare to Respond II« or-
ganizirata usposabljanje z naslovom »Ocena potreb ob nesrečah«. Kot lokalni partner bo pri pet-
dnevnem usposabljanju sodeloval ird Global Zavod. 

22. 
januar 
2014

Ženeva, 
Švica

MIROVNA KONFERENCA ZA SIRIJO
Konec januarja se bo po več mesecih prelaganja končno odvila mirovna konferenca za Sirijo »Že-
neva 2«, za katero Združeni narodi napovedujejo, da bi lahko pripeljala do rešitve za dolgotrajni 
sirski konflikt.

22. 
januar 
2014

London, 
Velika 
Britanija

»ZNANOST NUDENJA POMOČI TER UMETNOST IN POLITIKA 
INSTITUCIONALNIH SPREMEMB«
Udeleženci dogodka v organizaciji Overseas Development Institute se bodo pogovarjali o ustre-
znosti aktualnih pristopov donatoric v šibkih državah, pa tudi o tem, kako trenutni poudarki na 
t. i. znanosti nudenja pomoči lahko izboljšajo omenjene pristope, da bodo le-ti bolj uporabni v 
razmerah, s katerimi se soočajo šibke države.

22.–24. 
januar 
2014

Split, 
Hrvaška

10. MEDNARODNA KONFERENCA O OKOLJSKI, KULTURNI, EKONOMSKI IN 
DRUŽBENI TRAJNOSTI
V organizaciji skupnosti On Sustainability se bo odvila že 10. mednarodna konferenca o okoljski, 
kulturni, ekonomski in družbeni trajnosti, ki temelji na interdisciplinarni razpravi o odnosih med 
okoljskimi, kulturnimi, ekonomskimi in družbenimi pogoji, povezanimi s trajnostjo.

Januar/ 
februar 
2014

Ljubljana 
(prostori 
Sloge)

EVALVACIJSKO SREČANJE ČLANIC
sloga bo v začetku leta že tradicionalno izvedla vsakoletno evalvacijsko srečanje s članicami 
platforme. Na srečanju bomo pregledali delo v preteklem letu in se pogovorili o izzivih in smer-
nicah za prihodnje leto.

februar 
2014  
(predvidoma)

Ljubljana 
(prostori 
Sloge)

USPOSABLJANJE S PODROČJA IZGRADNJE MIRU
sloga načrtuje v začetku leta izvesti usposabljanje za nvo s področja izgradnje miru (peacebuil-
ding). Namen usposabljanja je opolnomočiti članice platforme za načrtovanje aktivnosti in pro-
jektov na področju izgradnje miru.

februar 
2014  
(predvidoma)

Ljubljana 
(prostori 
Sloge)

USPOSABLJANJE NA TEMO MIGRACIJ IN RAZVOJA
V organizaciji Sloge se bo odvilo usposabljanje na temo migracij in razvoja, ki bo namenjeno 
nvo. Podrobnejše informacije o usposabljanju bodo objavljene na Slogini spletni strani. 

3.–4.  
marec 
2014

London, 
Velika 
Britanija

USPOSABLJANJE S PODROČJA ZAGOVORNIŠTVA IN KAMPANJ
Britanska platforma razvojnih NVO BOND organizira dvodnevno usposabljanje s področja zago-
vorništva in kampanj, namenjeno vsem, ki imajo na tem področju že nekaj izkušenj.

11.–13. 
marec 
2014

Adis Abeba, 
Etiopija

VKLJUČEVANJE PRIZADETIH SKUPNOSTI V HUMANITARNE AKTIVNOSTI
29. letno srečanje mreže alnap, ki ga bo gostila organizacija African Humanitarian Action, bo 
posvečeno tematiki vključevanja prizadetih skupnosti v humanitarne aktivnosti. Praksa namreč 
potrjuje dejstvo, da boljša vključenost pomeni bolj ustrezne in učinkovite odzive na krizo.

✎ Iva Likar


