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Odprte prijave za Evropske razvojne dni
Odprte so prijave za Evropske razvojne dni, ki bodo
potekali 3. in 4. junija v Bruslju (Belgija). Agenda
letošnjih evropskih razvojnih dni – osrednjega
dogodka evropskega leta za razvoj 2015 – zajema
več kot 130 zasedanj, na katerih bodo sodelovali
svetovni voditelji, vizionarji in vodilni strokovnjaki
na področju razvojnega sodelovanja.
Rok za prijavo je 14. maj. Več informacij najdete na spletni strani EDD.

Pridružite se Teku za globalno pravičnost
Med 7. in 9. majem 2015 bo ponovno potekal tradicionalni Pohod - Pot ob žici in kasneje še Tek trojk.
Prireditev vsako leto tradicionalno otvorijo otroci iz ljubljanskih vrtcev. V petek se nadaljuje s
pohodi šolarjev iz osnovnih in srednjih šol, v soboto pa Pot napolnijo ljubitelji pohodništva in tekači
Teka trojk.
Letošnji
Tek
trojk
bo
organiziran v partnerstvu z
Ministrstvom
za
zunanje
zadeve. Pot bo del aktivnosti v
sklopu evropskega leta za
razvoj 2015, ki ima za cilj informirati, izobraževati in ozaveščati državljane Slovenije in Evropske
unije o mednarodnem razvojnem sodelovanju. Mesec maj je v evropskem letu za razvoj 2015
posvečen miru in varnosti.
Teka trojk in pohoda se bo udeležila tudi Platforma SLOGA. Vabimo vas, da se nam pridružite na
tekaški prireditvi in v nevladniškem duhu pretečete 12,5 ali 29 km ali prehodite Pot ob žici.
Pridružite se nam tudi vi in tako podprite prizadevanja za pravičen in enakopraven globalni razvoj.
Za več informacij nam pišite na info@sloga-platform.org.

Na drugi delavnici za krepitev kadrov NVO o odnosih v humanitarni in razvojni pomoči
SLOGA je 21. aprila organizirala drugo delavnico za krepitev
kadrov nevladnih organizacij za delo v državah prejemnicah
uradne razvojne pomoči, ki sta jo izvedli dr. Anica Mikuš Kos in
Vahida Huzejrović s Slovenske filantropije.
Poudarek druge delavnice je bil na odnosih v humanitarnem
delu in razvojni pomoči; dotaknili smo se odnosov znotraj
projektnega tima, odnosov s sogovorniki v državi prejemnici
razvojne pomoči, odnosov s prostovoljci, prejemniki razvojne
pomoči, pa tudi odnosov z donatorji oz. financerji. Na
delavnici so bili izpostavljeni participativni in na pravicah
temelječi pristopi delovanja na področju razvojne in
humanitarne pomoči. Delavnica se je zaključila s pestro
razpravo.

Zadnja javna predstavitev mnenj o osnutku Deklaracije o zunanji politiki
V Državnem zboru Republike Slovenije je 15. aprila potekala zadnja javna predstavitev mnenj o
osnutku Deklaracije o zunanji politiki Republike Slovenije, kjer je svoje stališče predstavila tudi
SLOGA.
Uvodoma je minister za zunanje zadeve Karl Erjavec predstavil proces priprave osnutka Deklaracije o
zunanji politiki in posvetovanja, v sklopu katerih je ministrstvo prejelo mnenja zainteresirane
javnosti. Stališče glede osnutka deklaracije je predstavila tudi SLOGA, ki je izpostavila sovpadanje
sprejemanja slovenskih zunanjepolitičnih strateških dokumentov s procesom oblikovanja nove
razvojne agende po letu 2015 in pomen skladnosti politik za razvoj.

Spoznajte izjemne ljudi, ki spreminjajo svet!
V Amnesty International Slovenije so izdali zbirko didaktičnih kart, v
kateri so predstavljeni izjemni posamezniki, ki s svojimi dejanji
spreminjajo svet, hkrati pa mladim uporabnikom sporočajo, da lahko vsak
prispeva svoj delež k spremembam.
Karte lahko mladi uporabljajo samostojno – kot didaktično igro za eno osebo ali cel razred – in tako
spoznavajo sicer povsem običajne ljudi, ki pa so s svojimi odločitvami in dejanji dosegli spremembe
za večjo enakopravnost, npr. Malalo Yousafzai, Roso Parks, Toma Križnarja, pa tudi Alexandro »Alex«
Scott in Ryana Hreljaca. Mladi so vedno znova presenečeni in navdušeni, ko ugotovijo, da »ti ni treba
biti polnoleten, da spremeniš svet«.
Zgodbe 20 ljudi (zbirko bodo vsako leto obogatili za dve novi osebi) lahko mladim približamo tudi
skozi delavnico in ostale aktivnosti, opisane na spletni strani. Tam so zbrani tudi predlogi in ideje
učiteljev in mladinskih delavcev – karte uporabljajo pri državljanski kulturi in etiki, angleščini ali
podaljšanem bivanju, za širjenje besednega zaklada, govorne nastope ali bralno razumevanje.
Karte Izjemni ljudje za boljši svet so na voljo brezplačno, če želite svoj komplet, pišite na
simona.podobnikar@amnesty.si.

Uvodno usposabljanje za trenerje globalnega učenja
Te zanimajo teme globalnega učenja, kot so medkulturni dialog, človekove
pravice, trajnostni razvoj, globalna soodvisnost, pravična trgovina in druge
podobne teme? Bi želel/a svoje znanje izpopolniti z različnimi vsebinami in
metodami globalnega učenja ter ga posredovati učencem in učenkam osnovnih in
srednjih šol?
Društvo Humanitas organizira dvodnevno uvodno usposabljanje za trenerje
globalnega učenja, ki bo potekalo konec maja 2015 v bližini Ljubljane. Na usposabljanju bomo
udeleženkam in udeležencem predstavili uvod v globalno učenje, nekaj metod in interaktivnih
delavnic ter možnosti izvajanja delavnic po šolah v sodelovanju z društvom Humanitas.
Če se želiš izvedeti več o globalnem učenju in se udeležiti usposabljanja, te vabimo k obisku spletne
strani, kjer je na voljo tudi prijavnica. Na izbiro bosta dva termina (28.-29. 5. ali 29.-30. 5. 2015),
izbran bo termin, ki bo ustrezal največ prijavljenim.
Usposabljanje je brezplačno, prijave sprejemajo do 8. maja 2015, število mest je omejeno.

Več informacij: alma@humanitas.si, tel.: 01/ 430 03 43.

Predavanje »Palestina in Nakba v 21. stoletju«
Kdaj? 7. maj 2015 ob 18. uri.
Kje? Cankarjev dom, Štihova dvorana (Ljubljana).
Vljudno vabljeni na predavanje »Palestina in Nakba v 21. stoletju«, ki ga bo
imel priznani izraelski zgodovinar in aktivist Ilan Pappe.
Ilan Pappe je izraelski zgodovinar in aktivist, rojen leta 1954. Je profesor na Fakulteti za družbene
vede in mednarodne študije Univerze Exeter v Veliki Britaniji, direktor univerzitetnega Evropskega
centra za palestinske študije in eden od direktorjev centra za etno-politične študije Exeter. Pappe je
bil rojen v Hajfi v Izraelu. Preden je prišel v Veliko Britanijo, je bil docent politologije na Univerzi v
Hajfi (1984–2007) ter predsednik Inštituta za palestinske in izraelske študije v Hajfi Emila Touma
(2000–08). Med drugimi je avtor knjig The Idea of Israel, A History of Power and Knowledge (2014),
Out of Frame (2011) in The Ethnic Cleansing of Palestine (2006). Pappe je eden od izraelskih novih
zgodovinarjev, ki od izdaje dokumentov britanske in izraelske vlade v zgodnjih osemdesetih na novo
piše zgodovino nastanka Izraela v letu 1948 in posledičnega izgona sedemsto tisoč Palestincev istega
leta.
Pappe podpira rešitev ene države, ki predvideva eno državo za Izraelce in Palestince ter se zavzema
za bojkot, dezinvesticije in sankcije proti Izraelu, dokler ta ne prične spoštovati mednarodnega
prava.
Dogodek bo potekal v angleščini, omogočen bo simultani prevod. Pogovor bo povezovala novinarka
Kristina Božič.
Dogodek je brezplačen, prosimo pa, da si brezplačne vstopnice zagotovite v Informacijskem središču
Cankarjevega doma (podhod Maxija).
Dogodek organizira Gibanja za pravice Palestincev BDS Slovenija v sodelovanju s Cankarjevim
domom.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 15. in 24. aprilom 2015)
KAMERUN (smernice spremljevalnih ukrepov glede proizvodnje banan)
Rok za prijavo: 7. maj 2015.
Več informacij
BOSNA IN HERCEGOVINA (civilna družba)
Rok za prijavo: 2. junij 2015.
Več informacij

SRBIJA (program MEDIA)
Rok za prijavo: 5. junij 2015.
Več informacij
MALAVI (krepitev prispevka civilnodružbenih organizacij k upravljanju in razvojnim procesom)
Rok za prijavo: 5. junij 2015.
Več informacij
AZERBAJDŽAN (krepitev prispevka civilne družbe k upravljanju in družbenemu razvoju)
Rok za prijavo: 8. junij 2015.
Več informacij
KONGO (poziv za zbiranje predlogov organizacij civilne družbe)
Rok za prijavo: 8. junij 2015.
Več informacij
TURČIJA (izboljšanje zmogljivosti kriminalnih preiskav)
Rok za prijavo: 9. junij 2015.
Več informacij
MAKEDONIJA (nadaljnja krepitev AFSARD)
Rok za prijavo: 11. junij 2015.
Več informacij
MADAGASKAR (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 12. junij 2015.
Več informacij
EKVATORIALNA GVINEJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 15. junij 2015.
Več informacij
TURČIJA (krepitev storitev pravne pomoči)

Rok za prijavo: 15. junij 2015.
Več informacij
SAO TOME IN PRINCIPE (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 15. junij 2015.
Več informacij
MAKEDONIJA (krepitev vladavine prava)
Rok za prijavo: 18. junij 2015.
Več informacij
KOMORI (podpora mikro projektom strokovnega usposabljanja)
Rok za prijavo: 19. junij 2015.
Več informacij
ALŽIRIJA (podporni program za zaposlovanje mladih)
Rok za prijavo: 22. junij 2015.
Več informacij
ZAHODNI BREG IN GAZA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 15. julij 2015.
Več informacij
SRBIJA IN BOSNA IN HERCEGOVINA (program čezmejnega sodelovanja v okviru instrumenta za
predpristopno pomoč - IPA)
Rok za prijavo: 20. julij 2015.
Več informacij
EKVADOR (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 22. julij 2015.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Razpis Humanitarian Innovation Fund-a
Humanitarian Innovation Fund (HIF) je objavil razpis za projekte v vrednosti med 75.000 in 150.000
britanskih funtov. HIF podpira organizacije in posameznike pri prepoznavanju in razvijanju
inovativnih ter prilagodljivih rešitev za izzive učinkovite humanitarne pomoči.
Rok za predložitev osnutka, v katerem predstavite svojo idejo, je 14. maj 2015. Več informacij o
razpisu najdete na spletni strani HIF.

Poziv za partnerstvo World Youth Dialogue
World Youth Dialogue išče partnerske organizacije za projekt PoeSol - Poetry and Solidarity
Language of Peoples: International Poetry and Theatre Competition Castle of Duino/World Youth
Forum Right of Dialogue. Poziv za partnerstvo je odprt do 30. aprila 2015.
Konferenca bo potekala med 2. in 4. oktobrom 2015 v Trstu. Za več informacij se obrnite na go.
Gabriello Valera (dirittodidialogo@gmail.com).

Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

