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Na Evropskih razvojnih dneh o prihodnosti 
razvojnega sodelovanja 

 
Na Evropskih razvojnih dneh, ki so potekali 3. in 4. junija v 

Bruslju, je sodelovalo več kot 400 govorcev in več kot 5.000 udeležencev. Dogodka se je udeležilo 
tudi 14 mladih prihodnjih voditeljev, ki so imeli priložnost vplivati na politike, ki bodo sooblikovale 
tudi njihovo prihodnost.  
 
Razvojni dnevi so naslovili številna vprašanja – trajnostno energijo, podnebne spremembe, enakost 
spolov, pravico do zdravja, prehransko varnost, migracije in neenakosti. Razprave so pokazale 
povezanost in soodvisnost razvojnih izzivov. 
 
Evropski razvojni dnevi so osrednji dogodek evropskega leta za razvoj 2015, ki poteka pod sloganom 
»Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost«. Dogodek se je zaključil s sporočilom, da je 
prihodnost razvojnega sodelovanja v partnerstvih vseh akterjev. 
 

 
Na okrogli mizi o partnerstvih in implementaciji nove razvojne agende 
 

Pred pričetkom Evropskih razvojnih dni je SLOGA v sodelovanju z 
Veleposlaništvom Republike Slovenije v Bruslju organizirala okroglo 
mizo z naslovom »Post-2015 Development Agenda as a New Reality 
– Opportunities for Small States«. 

 
Na okrogli mizi, ki je potekala 2. junija v prostorih veleposlaništva, 
so spregovorili nj. eksc. g. Matjaž Šinkovec, veleposlanik Republike 
Slovenije v Kraljevini Belgiji, Velikem vojvodstvu Luksemburg, 
Zelenortskih otokih, Afriški uniji in imenovani veleposlanik v 
Etiopiji, doc. dr. Draško Veselinovič, predsednik uprave Slovenskega 

gospodarskega in raziskovalnega združenja, in mag. Eyachew Tefera, predsednik Sveta SLOGE. 
Okroglo mizo je povezovala dr. Sabina Lange, predavateljica na Evropskem institutu za javno upravo 
(European Institute of Public Administration – EIPA). 
 
Leto 2015 je ključno za mednarodno razvojno sodelovanje, saj potekajo pogajanja o novi razvojni 
agendi. V letošnjem letu obeležujemo tudi evropsko leto za razvoj 2015 s ciljem spodbujanja 
razprave o mednarodnem sodelovanju. Mednarodni sporazumi, sklenjeni v letošnjem letu, še posebej 
o post-2015 agendi in ciljih trajnostnega razvoja, bodo naslavljali globalne izzive za naslednjih 15 
let. V primerjavi z razvojnimi cilji tisočletja bo nova razvojna agenda univerzalna. Zajemala bo tudi 
okoljsko agendo in bo implementirana skozi partnerstva, ki bodo vključevala več deležnikov. 
 
Panelisti so spregovorili o izzivih in priložnostih, ki jih prinaša nova razvojna agenda. Veleposlanik 
Šinkovec je predstavil prioritete Slovenije na področju razvojnega sodelovanja in v pogajanjih o 
ciljih trajnostnega razvoja, doc. dr. Veselinovič se je osredotočil na zasebni sektor in priložnostih, ki 
jih bo prinašala nova razvojna agenda za zasebni sektor, mag. Tefera pa je izpostavil ključno vlogo 
civilne družbe ne le pri implementaciji agende, temveč tudi pri oblikovanju prioritet države. Okrogla 
miza se je zaključila z živahno razpravo. 



Konferenca ob začetku projekta LADDER – »Opolnomočenje in 
vključevanje državljanov v globalna vprašanja« 

 
V Bruslju je 5. junija potekala konferenca ob zagonu projekta LADDER, 
katerega partnerska organizacija je SLOGA. Konferenco je gostil odbor 
regij. 

 
Na konferenci so se zbrali predstavniki partnerskih in pridruženih organizacij. Cilj konference je bila 
javna predstavitev namena projekta, ki se osredotoča na opolnomočenje in vključevanje državljanov 
v globalna vprašanja, in razprava o ciljih projekta. 
 
Konferenco so z nagovorili otvorili Oriano Otočan, predsednik European Association for Local 
Democracy (ALDA), Karl Heinz Lambertz, podpredsednik Odbora regij, in Valentina Auricchio, vodja 
Sektorja za DEAR program na DG DEVCO. Konferenca se je osredotočila na ključno vlogo lokalnih 
oblasti pri ozaveščanju državljanov o razvojnem sodelovanju in globalnem učenju. 
 

 
Festival migrantskega filma pred svetovnim dnevom beguncev 
 

Slovenska filantropija ob Svetovnem dnevu beguncev že šesto leto 
organizira Festival migrantskega filma (FMF), ki bo skozi zgodbe 
beguncev in drugih migrantov prikazal današnjo realnost. Ob 
najvišjem številu beguncev v svetu po drugi svetovni vojni, po tem 
ko so v zadnjih letih številni izgubili življenja pri prečkanju 
Sredozemskega morja, je Evropska komisija končno sprejela 
agendo o migracijah, ki med drugim predvideva razporeditev 
beguncev v evropskih državah. V tej luči festival prav tako 
predstavlja poziv k solidarnosti do beguncev in pripravljenosti na 
njihov sprejem tudi v Sloveniji. 

 
Festival migrantskega filma – 16. do 19. junij 
Festival migrantskega filma, letos že v šesti ediciji, bo potekal med 
16. in 19. junijem v Slovenski kinoteki in Kinodvoru, projekcije 
bodo potekale tudi v Izoli, Murski Soboti in Vipavi. V okviru 
festivala bomo prikazali 27 filmov iz 18 držav, načrtovanih je 34 
projekcij. Na festivalu bo gostovalo sedem avtorjev. 

 
Tematika festivala bo ponovno povezana z realnostjo evropskih azilnih in migracijskih politik, ki se 
pogosto odražajo z nezmožnostjo legalizacije statusa znotraj EU in nenehno ilegalizacijo oz. 
kriminalizacijo migracij. Prikazane bodo zgodbe beguncev iz različnih delov sveta in različnih 
časovnih obdobij. Predstavljeni bodo vzroki begunstva danes in v preteklosti, kot so vojne, množične 
kršitve človekovih pravic, ekološke katastrofe, globalna neenakost, prilaščanje zemlje in drugi. Prav 
tako bodo naslovljeni vidiki integracije migrantov v različnih evropskih državah oz. pogosta 
nezmožnost le-te. In nenazadnje: begunci in drugi migranti bodo prikazani kot aktivni posamezniki 
(in ne pasivne žrtve), ki se zavzemajo za več pravic in boljši in pravičnejši sistem njihove obravnave. 
 
Svetovni dan beguncev – 20. junij 
 
Na poziv po ukrepanju s strani številnih evropskih nevladnih organizacij je Evropska komisija v maju 
letos pripravila Evropsko agendo o migracijah, ki med drugim predvideva razporeditev beguncev 
znotraj Evrope ter ukrepe za preselitev beguncev iz t.i. tretjih držav. V Slovenijo naj bi po zadnjih 
izračunih tako prišla 702 begunca oz. prosilca za mednarodno zaščito. Ob navedenem, sicer 
pozitivnem ukrepu, poudarjamo nujnost dolgoročno drugačne evropske migracijske politike, ki se bo 
zavzemala za omogočanje legalnih poti beguncev v Evropo in ki bo več resursov vlagala v njihovo 
integracijo in manj v nadzor meja. Enako pomembna je politika, ki se bo zavzemala za odpravo 
vzrokov begunstva, kar do sedaj ne velja za politike razvitega dela sveta, katerega del je tudi 
Evropska unija. 
 



Ob navedenem pozivamo slovensko vlado k solidarnosti in sprejemu beguncev, obenem pa k 
izboljšanju sistema obravnave in podpore pri njihovem vključevanju. Neupravičeno in neodgovorno 
je pozivanje ljudi k nestrpnosti na podlagi popolnoma neutemeljenih groženj o potencialni 
nevarnosti, ki jo ti begunci predstavljajo za Slovenijo. 
 
Predlagamo naslednje ukrepe: 
 
- decentralizacijo področja obravnave migrantov in prenos določenih pristojnosti na lokalne 
skupnosti; 
- zagotavljanje posebne skrbi za najbolj ranljive skupine beguncev oz. tiste, ki se znajdejo v ranljivi 
situaciji s poudarkom na celostni obravnavi in oskrbi otrok brez spremstva in žrtev mučenja; 
- učinkovite, ne-restriktivne postopke za priznavanje mednarodne zaščite in združevanje družin 
beguncev; 
- vzpostavitev učinkovitega sistema praktičnega učenja slovenskega jezika za begunce; 
- ustrezna ureditev stanovanjskega vprašanja za begunce s poudarkom na omogočanju dostopa do 
neprofitnih stanovanj za begunce; 
- ustrezni ukrepi aktivne politike zaposlovanja za begunce; 
- izboljšanje integracije migrantov v zdravstveni sistem: v prvi fazi predlagamo sistem vzpostavitve 
kulturnih mediatorjev v zdravstvu; 
- učinkovitejša podpora pri vključevanju otrok beguncev (in drugih migrantov) v šolski sistem; 
- izboljšanje politične participacije beguncev (in drugih migrantov) z zagotavljanjem pravice 
včlanitve v politične stranke in kandidiranje na lokalnih volitvah; 
- dolgoročno financiranje nevladnih organizacij, ki izvajajo programe podpore za begunce. 
 
Vir: Slovenska filantropija 

 

 
 

Razpisan natečaj VIZIHRANIJA 
 

Natečaj VIZIHRANIJA je del projekta Etični potrošnik v supermarketu – 
Supply Cha!nge – za pravične trgovske verige, s katerim lahko skupaj 
pripomoremo k pravičnejši in bolj trajnostni prehrani v trgovinah. 

 
V natečaju lahko sodeluješ do konca julija 2015. Do zmage prideš zelo 

enostavno: 
1. Naloži fotografijo na supplychainge.org – do 31. 7. 
2. Deli jo na družabnih omrežjih, več lajkov, več možnosti – do 15. 8. 
3. Septembra se poišči med nagrajenci. 
4. Najboljša fotografija v Sloveniji se uvrsti v mednarodno tekmovanje. 
5. Strokovna žirija bo isti mesec razglasila mednarodnega zmagovalca, ki bo šel na EXPO v Milano. 
6. Najboljše fotografije bodo razstavljene na razstavah in objavljene v katalogih po vsej EU. 
 
Več o natečaju lahko preberete tukaj. 

 

 
Zadnje srečanje v sklopu projekta VolunVET 
 

Med 29. majem in 1.junijem se je osem prostovoljnih organizacij iz 
sedmih evropskih držav srečalo v mestu Sevilla v Španiji, na zadnjem 
transnacionalnem srečanju partnerjev v projektu VolunVET. Srečanje 
je tokrat gostila lokalna organizacija Gantalcala.  

 
V okviru priprav na srečanje so na lokalni ravni najprej potekale 

okrogle mize, kjer so člani organizacij in povabljeni gostje razpravljali o vsebinah, predstavljenih na 
sedmem srečanju partnerjev, ki je bilo marca v okolici danske prestolnice Copenhagen. Udeleženci 
okrogle mize so pripravili seznam priporočil, ki naj bi bila danski in španski organizaciji v pomoč pri 

http://www.filantropija.org/festival-migrantskega-filma-pred-svetovnim-dnevom-beguncev/
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tem, kako se spopadati s pomanjkljivim znanjem in kompetencami, ki jih imajo, oziroma nimajo 
njihovi koordinatorji prostovoljcev. 
 
V prvem delu srečanja v Španiji so vse partnerske organizacije predstavile svoja priporočila iz 
okroglih miz. V sklopu štiridnevnega druženja pa so potekale še naslednje aktivnosti: 
 
● predstavitev gostiteljske organizacije Gantalcala, ter njihovih dobrih praks pri rekrutiranju, 
usposabljanju in vodenju prostovoljcev - koordinatorjev, 
 
● ogled aktualnih aktivnosti in projektov gostiteljske organizacije, ter srečanje z njihovimi 
prostovoljci in drugimi aktivisti organizacije, 
 
● predstavitev gradiva za usposabljanja prostovoljcev v Španiji. 
 
Projekt VolunVET je sicer strateško partnerstvo v programu »Leonardo da Vinci« , ki je del programa 
Vseživljenjskega učenja, financiranega s strani EU. Cilj je pomagati prostovoljnim organizacijam pri 
usposabljanju njihovih koordinatorjev prostovoljcev, pa tudi izboljšati in razširiti uporabo gradiv za 
izobraževanje in usposabljanje prostovoljcev. 
 
Za več informacij o projektu VolunVET obiščite www.volunvet.eu in www.slonig.com ali kontaktirajte 
Društvo Nigerjicev v Sloveniji na info@slonig.com.  
 

 

Standardi učinkovitosti porabe goriva lahko državam EU pomagajo izpolniti polovico 
podnebnih ciljev za promet 
 
Nova študija mednarodne organizacije Transport & Environment (T&E) potrjuje, da bomo podnebne 
cilje, za katere so se za sektorje izven sistema trgovanja z emisijami (ETS) dogovorili voditelji držav, 
dosegli zgolj z določitvijo standardov učinkovitosti porabe goriva novih avtomobilov, lahkih 
gospodarskih vozil in tovornjakov do leta 2025. Ugotovljeno je bilo, da bi po srednjem scenariju za 
dosego ciljev 2030, po katerem naj bi se do takrat emisije CO2 iz prometa zmanjšale za 30 %, CO2 
standardi za vsa vozila (za leto 2025 in 2030) prispevali neverjetnih 42 % k zmanjšanju emisij, kot se 
zahteva za promet. 
 
Več na to temo si preberite tukaj. 
 

 

Povečano število beguncev in migrantov na Zahodnem Balkanu, opozarja agencija 
Združenih narodov 
 
12. junij 2015 – Urad visokega komisariata Združenih narodov za begunce (UNHCR) je potrdil, da je 
migrantska in begunska kriza dosegla Zahodni Balkan, kjer vedno večje število iskalcev azila 
uporablja regionalne migracijske poti za pobeg iz lastnih držav. 
 
Tiskovni predstavnik UNHCR Adrian Edwards je opozoril na dramatično povečanje števila moških, 
žensk in otrok, ki uporabljajo t. i. 'Zahodno Balkansko pot' v iskanju boljšega življenja v Zahodni 
Evropi. Številni tudi zaprosijo za azil na Zahodnem Balkanu – regiji, ki doživlja vsaj štirikratno 
povečanje števila prosilcev za azil po letu 2012. Samo v prvih štirih mesecih v letu 2015 je po 
besedah Edwardsa v Srbiji za azil zaprosilo preko 22.000 oseb. 
 
Migranti in begunci, ki prečkajo gorske prelaze ter ostale težko prehodne poti z namenom dosega 
Zahodnega Balkana, ostajajo izpostavljeni nasilju, zlorabam ter nesrečam. Sodeč po podatkih UNHCR 
se ogromno število migrantov in beguncev skozi regijo premika s pomočjo tihotapcev, kar še dodatno 
doprinese k obstoječim nevarnostim. 
 
Uradne številke Združenih narodov kažejo, da je do 8. junija 2015 Evropo doseglo 103.000 beguncev: 
54 000 jih je prišlo v Italijo, 48.000 v Grčijo, 91 na Malto in 920 v Španijo. Nazadnje je bilo okoli 

http://www.volunvet.eu/
http://www.slonig.com/
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6.000 migrantov in beguncev rešeno v morju pred Italijo po posredovanju italijanske obalne straže v 
okviru mednarodne reševalne operacije, v kateri so sodelovale tudi enote znotraj misije Frontex. 
 
Kljub temu pa je Edwards opozoril, da vedno več beguncev prispe v Evropo preko Zahodnega 
Balkana, čemur pa sledijo prihodi preko morja v Grčijo. 
 
Z UNHCR so pred kratim poročali o rekordnem številu beguncev, ki na grški otok Lezbos prihajajo v 
šibkih gumijastih in lesenih čolnih, kar povzroča ogromen pritisk na lokalne storitve in viri. Polovica 
vseh beguncev, ki prispejo v Grčijo, se znajdejo na obalah otoka Lesbos. Prihodi so se iz 737 v 
januarju povečali na 5.000 v aprilu in kar 7.200 v maju. 
 
Na stotine teh beguncev zapusti otok in se odpravi v notranjost Grčije, potem ko jih identificirajo, 
pregledajo in registrirajo. Trenutno jih nekje med 2.200 in 2.500 čaka za registracijo s strani 
pooblaščenih organov. V begunskem centru v vasi Moria je trenutno naseljeno preko 1000 beguncev. 
 
Urad visokega komisariata Združenih narodov za begunce že dolgo zagovarja potrebo po izboljšavi 
azilnih sistemov po Zahodnem Balkanu in opozarja na neprimernost obstoječih zmogljivosti glede na 
stopnjo trenutnih prihodov beguncev in migrantov. 
 
Vir: Združeni narodi 

 

 
Kenijski predsednik Uhuru Kenyatta poziva Afriko k opustitvi pomoči 
 
Kenijski predsednik Uhuru Kenyatta je pozval afriške voditelje, naj opustijo prejemanje pomoči s 
strani tujih držav. Mednarodna pomoč ne predstavlja sprejemljivo za doseganje blaginje. »Odvisnost 
od prejemanja pomoči, ki zgolj zgleda kot dobrodelnost, se mora končati«, je še dejal pred vrhov 
Afriške unije v Južni Afriki. 
 
Dopisnik angleške medijske hiše BBC Robert Kiptoo je dejal, da izjava ne predstavlja vladne politike, 
temveč bojni klic namenjen afriškim voditeljem. 
 
Mednarodna pomoč predstavlja približno 5-6 odstotkov celotnega kenijskega dohodka. 
 
Predsednik Kenyatta je dejal, da mednarodna pomoč »pogosto s seboj prinaša pogoje in pravila, ki 
preprečujejo dejanski razvoj države«. »Čas je, da se odrečemo temu«, je še sporočil. 
 
Dopisovalec BBC-ja poudarja, da je kljub precejšnji odvisnosti od pomoči Kenija preživela štiri leta 
brez prejemanja le-te, potem ko so zahodne države prekinile pomoč leta 1991 in s tem izrazile jezo 
nad takratnim predsednikom Daniel arap Moi. 
 
Največje države donatorice Kenije so Združene države Amerike, EU in Združeno kraljestvo. 
 
Od začetka mandata pa je predsednik Kenyatta imel težavne odnose z Zahodom. Bil je obtožen 
zločinov proti človečnosti s strani Mednarodnega kazenskega sodišča, zaradi domnevnega 
spodbujanja nasilja po volitvah leta 2008 v katerem je umrlo približno 1.200 Kenijcev. Obtožnica je 
bila kasneje umaknjena zaradi pomanjkanja dokazov zoper obtoženega. 
 
Vir: BBC 
 

 

Nigerija prepovedala pohabljanje ženskih spolnih organov: afriški velikan z novim 
zakonom pošilja močan signal o omenjeni praksi 
 
Nigerijski predsednik Goodluck Jonathan je podpisal zakon, ki kriminalizira pohabljanje ženskih 
spolnih organov oz. obrezovanje. Gre za prakso, ki naj bi doletela približno 19,9 milijona nigerijskih 
žensk. Tovrstna zakonodaja, ki predstavlja mejnik, predstavlja pomemben korak za najbolj naseljeno 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51132#.VX6Z9_meDGc
http://www.bbc.com/news/world-africa-33108716


državo v Afriki. Hkrati strokovnjaki upajo, da bo ta korak pozitivno vplival na potencialne spremembe 
v preostalih 26 afriških državah, kjer je omenjena praksa zelo razširjena. 
 
Odločitev Nigerije, da prepove pohabljanje ženskih spolnih organov, »pošilja močan signal ne samo v 
Nigeriji, ampak po celi afriški celini«, je dejal J. Peter Pham, direktor Africa Center v Atlantskem 
svetu. »Nigerija ima najvišjo absolutno število primerov pohabljanja ženskih spolnih organov na svetu 
že zaradi ogromnega števila prebivalstva države«. Omenjen zakon posledično kriminalizira znaten 
odstotek omenjene prakse na kontinentu. »Ne moremo preceniti vpliv kakršnekoli odločitve Nigerije 
na preostale države na kontinentu«. 
 
Glede na UNICEF-ovo študijo iz leta 2013 je bilo več kot 125 milijonov žensk in deklic žrtev 
pohabljanja ženskih spolnih organov, večina od njih pa prihaja iz ene izmed 29 od 31 držav na 
afriškem kontinentu. Pohabljanje ženskih spolnih organov je postopek, v katerem se celoten ali večji 
del zunanjega ženskega spolovila odstrani ali kako drugače kirurško spremeni zaradi ne-medicinskih 
razlogov. Postopek nima nikakršnih koristi za zdravje in je s strani Svetovne zdravstvene organizacije 
in drugih mednarodnih organizacij pojmovan kot kršitev človekovih pravic deklic in žensk. 
 
Pohabljanje ženskih spolnih organov dosega 95-odstotno stopnjo razširjenosti v državah, kot so 
Somalija, Gvineja, Djibouti in Egipt, navkljub mednarodnih prizadevanjem za izkoreninjenje te 
prakse. V Nigeriji, ki ima približno 175 milijonov prebivalcev, praksa dosega 27-odstotno razširjenost, 
od tega je najvišja v južnih delih države. Razširjenost prakse je posledica globoko zakoreninjenih 
kulturnih in družbenih dejavnikov. Omenjeni dejavniki predstavljajo ogromen izziv mednarodnim 
zdravstvenim zagovornikom in zagovornikom človekovih pravic, kot tudi državnim in lokalnih 
akterjem, ki želijo izkoreniniti pohabljanje ženskih spolnih organov. 
 
Odločitev za prepoved omenjene prakse točno v tem času ne predstavlja nikakršnega naključja. 
Čeprav so številni zagovorniki več kot desetletje izvajali kampanjo za prepoved pohabljanja ženskih 
spolnih organov, je bila odločitev sprejeta šele v zadnjih dneh predsedovanja Goodluck Jonathana. 
»Kršitev zakoreninjenih družbenih norm se po navadi plača z visoko ceno«, je dejal Pham. 
Potrebovali smo predsednika v odhodu in zakonodajalce v odhodu, ki se jim ne bo potrebno soočiti z 
volilci, in posledično lahko sprejmejo nekaj, kar je v diametralnem nasprotju z obstoječimi 
kulturnimi normami in praksami«. 
 
Pham trdi, da je Jonathan naredil uslugo svojemu nasledniku Muhammadu Buhari. Nov predsednik se 
ne bo spoprijemal s protiudarcem volilcev zaradi omenjenega zakona. »Zakon je podpisan in Buhari 
lahko reče, da zgolj izvaja že sprejet zakon«, je še dodal. 
 
Čeprav gre za svojevrsten mejnik, pa številni aktivisti opozarjajo, da se situacija ne bo spremenila 
čez noč. Četudi zakonodajna oblast pošlje jasno sporočilo in ponudi aktivistom pravno podlago za 
nadziranje delovanja državnih institucij, ima kriminalizacija zakoreninjenih praks svoje omejitve, je 
dejala Stella Mukasa, direktorica oddelka za družbeni spol, nasilje in pravice na Centru za raziskave 
o ženskah (Center for Research on Women). 
 
»Pravna regulacija, čeprav predstavlja pomemben korak, sama po sebi ni dovolj za izkoreninjenje 
pohabljanja ženskih spolnih organov«, je zapisala v komentarju za Guardian. »Odprava nasilja proti 
ženskam in deklicam potrebuje investicije, ne samo napisanih zakonov. Kot ključno komponento za 
izkoreninjenje omenjene prakse je torej potrebno poudariti sodelovanje skupnosti in delovanje 
znotraj njih z namenom spreminjanja obstoječih družbenih norm«. 
 
Pomen spreminjanja družbenih norm je bil poudarjen na primeru drugih afriških držav, kot npr. Egipt, 
kjer je stopnja razširjenosti prakse na približno 92 % poročenih žensk, navkljub obstoječi prepovedi 
pohabljanja ženskih spolnih organov iz leta 2008. Več kot polovica žensk anketiranih s strani vlade je 
dejalo, da še vedno podpirajo izvajanje teh praks, saj je le-ta v skladu z njihovimi kulturnimi in 
verskimi tradicijami. 
 
Vir: IB Times 
 
 

http://www.theguardian.com/global-development/2015/may/20/nigeria-fgm-gender-violence-bill-investment
http://www.ibtimes.com/female-genital-mutilation-egypt-has-affected-92-percent-married-women-1917516
http://www.ibtimes.com/nigeria-bans-female-genital-mutilation-african-powerhouse-sends-powerful-signal-about-1938913


 
 
Ključni elementi globalnega podnebnega dogovora – podnebno financiranje 
 
Kdaj? 2. Julij 2015, 9:00 
 
Kje? Metelkova 6, Ljubljana; Soba 16 v II. nadstropju 
 

Leto 2015 bodo zaznamovali trije pomembni mednarodni procesi – julijska 
konferenca o financiranju za razvoj v Adis Abebi, septembrski vrh Združenih 
narodov o ciljih trajnostnega razvoja in podnebna konferenca decembra v 
Parizu, kjer se pričakuje sprejem globalnega podnebnega dogovora. Vsi trije 

procesi govorijo o odločitvah s pomembnimi posledicami za trajnostni razvoj. 
 
V luči teh dogodkov vas SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in 
humanitarno pomoč in Plan B za Slovenijo – Mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj vabita 
na delovno srečanje na temo podnebnih pogajanj s poudarkom na podnebnem financiranju. 
 
Delovno srečanje bo v četrtek, 2. julija 2015, na Metelkovi 6, 1000 Ljubljana, soba 16 v II. 
nadstropju s pričetkom ob 9. uri. 
 
Delovno srečanje bo potekalo v času po junijskih pogajanjih pogodbenic Okvirne konvencije ZN o 
podnebnih spremembah (UNFCCC) v Bonnu, o čemer nam bo za uvod spregovoril slovenski pogajalec 
mag. Zoran Kus (MOP). Nato bomo po kratki izmenjavi o stanju na pogajanjih v obliki moderiranega 
pogovora izmenjali stališča nevladnih organizacij in vladnih institucij z namenom boljšega 
razumevanja procesa ter predstavitve pričakovanj nevladnih organizacij do globalnega podnebnega 
dogovora. 
 
V primeru udeležbe vas prosimo za obvestilo na albin.keuc@sloga-platform.org ali na telefon 041 749 
468. 
 
Vljudno vabljeni! 
 
Vabilo in program.  
 

 
Konferenca: Migracije in multikulturno sobivanje 
 
Kdaj? 19. junij 2015. 
 
Kje? Dvorana Kolpern, Jesenice. 
 
Evropska unija se vse bolj sooča z enim največjih družbenih problemom zadnjih let - ilegalnim 
priseljevanjem. Pesti pa jo tudi naraščanje verskega ekstremizma in kulturnega izključevanja. 
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji želi izpostaviti ekonomske in politične 
vzroke številnih migracij v Evropo, spregovoriti o dinamiki na tihotapskih poteh ter oceniti sprejete 
ukrepe in smernice migracijske politike EU. Na primeru konkretne zgodovinske izkušnje 
multikulturnega sobivanja na Jesenicah želimo predstaviti kako se med Evropejci in priseljenci lahko 
vzpostavi sožitje, ki bogati obe strani. 
 
Društvo UP in Evropski parlament - Informacijska pisarna v Sloveniji organizirata konferenco 
Migracije in multikulturno sobivanje, ki bo 19. junija v dvorani Kolpern na Jesenicah, z uradnim 
začetkom ob 9.00. Konferenca bo zajela dve pomembni tematiki: migracijska politika in 
multikulturno sobivanje, ki bosta obravnavane v naslednjih tematskih sklopih: 
 
PROGRAM KONFERENCE: 

mailto:albin.keuc@sloga-platform.org
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/20150616_COP21_Vabilo_-_Podnebno_financiranje.pdf
http://www.sloga-platform.org/sloga/images/20150616_COP21_Vabilo_-_Podnebno_financiranje.pdf


 
9:00 Otvoritev konference 
 
9:15 - 10:30 - EVROPSKA MIGRACIJSKA POLITIKA 
 
Vedno več migrantov, tudi na obalah Sredozemskega morja išče pot v EU, predvsem zaradi 
ekonomskih razlogov in državljanskih nemirov. Kriminalci se okoriščajo, ljudje pa umirajo pred vrati 
EU. Tragedije v Sredozemskem morju odpirajo intenzivno debato o dotoku migrantov na evropske 
meje tudi v Evropskem parlamentu. Vrh EU je potrdil višji proračun za Triton, migrantske kvote, in 
kazenski pregon tihotapcev; Sloveniji pa naj bi kvote prinesle več sto migrantov. 
 
10:30 - 11:00 Odmor za kavo 
 
11:00 - 12:30 MULTIKULTURNO SOBIVANJE - PRIMER JESENIC 
 
V debati z evropskimi poslankami in poslanci ter strokovnjaki želimo predstaviti pozitivne primere in 
izkušnje z multikulturnim sobivanjem, pa tudi težave s katerimi se soočate. 
 
12:30 Pogostitev in kulturni program 
 
Več informacij na spletni strani Društva UP.  
 

 

Dogodek ob svetovnem dnevu beguncev 
 
Inštitut za afriške študije vas vabi na dogodek ob Svetovnem dnevu beguncev z naslovom "lahko sem 
jaz - lahko si ti". Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom župana Mestne občine Ljubljana, 
gospoda Zorana Jankovića. 
 
Kdaj? 19. junij 2015 ob 13:00 
 
Kje? Prešernov trg 
 
Več o dogodku lahko preberete tukaj. 
 

 

Projekcija filma Abu Haraz in pogovor o okoljskih migracijah 
 
Kdaj? 22. Junij 2015 ob 17.30 
 
Kje? Knjižnica Otona Župančiča, Ljubljana 
 
Društvo Humanitas pripravlja v sodelovanju s Slovensko filantropijo drugi filmski večer in okroglo 
mizo na temo okoljskih migracij. V ponedeljek, 22. junija 2015, si boste ob 17.30 uri v Hiši svetov 
lahko ogledali film Macieja Drygasa Abu Haraz. Filmu bo sledila debata z okoljevarstvenico in 
predsednico društva Focus Živo Gobbo in profesorjem mednarodnih odnosov dr. Zlatkom Šabičem. 
 
Abu Haraz je majhna vasica sredi puščave v severnem Sudanu. Njeni prebivalci že od nekdaj živijo od 
živinoreje, gradnja ogromnega jezu na Nilu pa je drastično spremenila način njihovega življenja. Ker 
protest proti gradnji jezu ni imel učinka, so se bili prisiljeni preseliti v moderno naselje, kjer pa so 
razmere povsem drugačne, kot so jih bili nekdaj vajeni. 
 

 

Izobraževanje »Do uspešne kandidature v treh korakih« 
 
Kdaj: 22. in 23. junij 2015 
 

http://www.up-jesenice.org/novice/konferenca-migracije-in-multikulturno-sobivanje
http://www.africanstudy.org/world-refugee-day-june-19-2015/


Kje: Ljubljana, Slovenski etnografski muzej (upravna zgradba) in KULT3000, 
 

Center ustvarjalna Evropa v Sloveniji vabi na izobraževanje z naslovom 'Do uspešne kandidature v 
treh korakih - 1. korak: Za začetnike ABC o razpisu za projekte sodelovanja 2016' 
 
 
Več informacij in obvezne prijave na CED Slovenia. 
 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 13. in 17. junijem 2015) 
 
 
AZERBAJDŽAN (podpora državnemu nadzoru nad veterinarskimi storitvami)  
 
Rok za prijavo: 11. avgust 2015 
 
Več informacij 
 
 
 
 

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

 

http://culture.ced-slovenia.eu/izpis.php?id=1700
http://culture.ced-slovenia.eu/izpis.php?id=1700
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1434528186642&do=publi.detPUB&searchtype=AS&ccnt=7573876&debpub=12%2F06%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137262
http://www.mzz.gov.si/

