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Pri globalnih vprašanjih ključna vloga mladih
SPOROČILO ZA JAVNOST, Ljubljana, 11. avgust 2015 - 12. avgusta obeležujemo
mednarodni dan mladih. Osrednja tematika letošnjega dne je aktivno državljanstvo,
medtem ko se osrednje sporočilo nanaša na opolnomočenje mladih za vključujoče
udejstvovanje v državljanskih procesih na vseh ravneh. SLOGA – platforma nevladnih
organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč preko različnih projektov
naslavlja te tematike, letos, ko obeležujemo tudi evropsko leto za razvoj 2015, si prizadeva
za večjo globalno solidarnost še posebej med mladimi, med katerimi je izvedla tudi
raziskavo.
»Svetovni voditelji letos odločajo o najpomembnejših izzivih, s katerimi se sooča naša
generacija: kako bodo izkoreninili skrajno lakoto, neenakosti in naslovili posledice
podnebnih sprememb. Na nas je, da te voditelje opominjamo na sprejemanje pravih
odločitev, in še več – na njihovo izpolnjevanje v času naše in prihodnjih generacij,«
pojasnjuje Patricija Virtič iz platforme SLOGA.
Dve ključni srečanji do konca leta ponujata nove priložnosti za ključne spremembe življenja
mladih in uresničevanje njihovih človekovih pravic. Septembra se bodo svetovni voditelji
sestali v New Yorku, da sprejmejo novo globalno razvojno agendo – cilje trajnostnega
razvoja, ki bodo krojili prihodnost ljudi in planeta z določitvijo obveznosti za odpravo
skrajne revščine ter reševanje globalnih neenakosti. Decembra bodo v Parizu svetovni
voditelji razpravljali o podnebnih zavezah, ki nas bodo vodile do varnejšega in čistejšega
okolja.
V evropskem letu za razvoj 2015 si SLOGA prizadeva posameznikom, posebej mladim,
približati pomen mednarodnega razvojnega sodelovanja v vedno bolj soodvisnem svetu. Zato
se SLOGA pridružuje aktivnostim globalne pobude Action/2015, v sklopu katere se bo na dan
mladih zvrstilo več kot 100 dogodkov. Action/2015 je rastoče državljansko gibanje s skoraj
2.000 sodelujočimi organizacijami in koalicijami iz 145 držav. Združuje nas prepričanje, da
je letošnje leto ključno za napredek v boji proti podnebnim spremembam, revščini in
neenakostim. V okviru tega projekta bo SLOGA do konca septembra pripravila gradiva o
razvojnih tematikah, na globalni akcijski dan, 24. septembra, pa bo o razvojnem
sodelovanju ozaveščala na Festivalu Lupa v Ljubljani. Izdali smo tudi novo številko
Slogopisa, informativnega časopisa za razvojne teme, z osrednjo temo mladi in razvojno
sodelovanje. Mesec julij je bil namreč znotraj evropskega leta za razvoj 2015 posvečen
otrokom in mladim z namenom ozaveščanja evropske javnosti o položaju otrok in mladih v
svetu ter njihovi vlogi v kontekstu mednarodnega razvojnega sodelovanja.
»V današnjem soodvisnem svetu je ključno, da se mladi zavedajo vloge, ki jo imajo kot
posamezniki pri zagotavljanju pravične prihodnosti za vsakogar. Glede na ključen delež
mladih v svetovnem prebivalstvu je nujno, da je naš glas slišan tudi pri globalnih
vprašanjih,« je povedala Adriana Aralica, urednica Slogopisa in vodja projektov Action/2015
ter Tudi ti si globalni sosed.
S ciljem spodbujanja kritičnega razmišljanja med mladimi je SLOGA v novi številki Slogopisa
naslovila prav mlade v razvojnem sodelovanju. Ključen pomen aktivnega državljanstva
izpostavi prispevek direktorja Urada RS za mladino mag. Petra Debeljaka, Slogopis pa
predstavi tudi prispevek slovenskih nevladnih organizacij pri zagotavljanju pravic mladih in

zgodbe mladih globalnih sosedov. Spodbujanje globalne solidarnosti je tudi rdeča nit
kampanje Tudi ti si globalni sosed, ki jo SLOGA izvaja v evropskem letu za razvoj 2015, s
tematskimi objavami na družbenih omrežjih pa prvenstveno naslavlja mlade.
Mladi so v ospredju tudi v Sloginem evropskem projektu Challenging the Crisis, v katerega
so vključeni mladi iz šestih evropskih držav – poleg Slovenije še z Irske, Grčije, Italije,
Španije in Portugalske. V sklopu projekta je SLOGA med mladimi v Sloveniji izvedla
raziskavo, ki je pokazala, da je večina zaskrbljenih zaradi dejstva, da številni ljudje v
najrevnejših državah živijo v revščini, neenakosti in nepravičnosti ter menijo, da so vlade
tako bogatih kot revnih držav odgovorne za ukrepanje.
»Vlade so po mnenju mladih sicer najmanj učinkovite pri naslavljanju omenjene
problematike, medtem ko so najbolj učinkovite nevladne (razvojne) organizacije in
organizacije civilne družbe. Mladi želijo doseči pozitivne spremembe na področju globalne
pravičnosti, spremembe pa bomo po njihovem mnenju dosegli tako s skupinskimi kot
posameznimi ukrepi,« pojasnjuje Patricija Virtič, vodja projekta Challenging the crisis.
Glavni namen triletnega projekta je mlade spodbuditi h kritičnemu razmišljanju o evropski
finančni in gospodarski krizi v kontekstu globalnih soodvisnosti, pa tudi k temu, da bodo
postali aktivni zagovorniki socialne pravičnosti.
Na Uradu Republike Slovenije za mladino in Zavodu za zaposlovanje med mlade uvrščajo
posameznike, ki so stari od 15 do 29 let. Konec leta 2013 je bilo med prebivalci Slovenije
345.292 ali 16,8 odstotkov mladih, konec leta 2014 se je število mladih zmanjšalo za 9.793.
Raziskava družbenega profila mladih v Republiki Sloveniji iz leta 2010 je pokazala na
politično apatijo mladih in njihovo nezanimanje za politične procese ter sodelovanje v
političnih in civilnodružbenih procesih, kar je največkrat posledica oteženega vstopa na
delovni trg, stanovanjske problematike in posledično onemogočenega osamosvajanja
posameznikov ter socialne izključenosti.
Dodatne informacije pri Patriciji Virtič ( patricija.virtic@sloga-platform.org ali 031 410
550).
Sporočilo za javnost
Nova izdaja Slogopisa ob svetovnem dnevu mladih
SLOGA je ob svetovnem dnevu mladih (12. avgust) izdala
poletno številko Slogopisa, ki naslavlja mlade in mednarodno
razvojno sodelovanje. Mesec julij je bil namreč znotraj
evropskega leta za razvoj 2015 posvečen otrokom in mladim z
namenom ozaveščanja evropske javnosti o položaju otrok in
mladih v svetu ter njihovi vlogi v kontekstu mednarodnega
razvojnega sodelovanja.
V novi številki Slogopisa predstavljamo premislek direktorja
Urada Republike Slovenije za mladino mag. Petra Debeljaka o
aktivnem državljanstvu, pobudo Evropske unije o
humanitarnih prostovoljcih, projekte slovenskih nevladnih
organizacij, katerih ciljna skupina so mladi, poglede mladih
globalnih sosedov na izzive današnjega sveta in delo v
humanitarnem sektorju ter priložnosti, da mladi pridobijo
izkušnje na področju razvojnega sodelovanja. V današnjem

soodvisnem svetu je ključno, da se mladi zavedajo vloge, ki jo imajo kot posamezniki pri
zagotavljanju pravične prihodnosti za vsakogar. Glede na ključen delež mladih v svetovnem
prebivalstvu je nujno, da je glas mladih slišan tudi pri globalnih vprašanjih.
Z novo številko Slogopisa se je SLOGA pridružila globalni pobudi Action/2015, v sklopu katere
se bo na svetovni dan mladih (12. avgust) zvrstilo več kot 100 dogodkov. Action/2015 je
rastoče državljansko gibanje s skoraj 2000 sodelujočimi organizacijami in koalicijami iz 145
držav. Združuje nas prepričanje, da je letošnje leto ključno za napredek v boji proti
podnebnim spremembam, revščini in neenakostim. Preko spletne kampanje se bodo mladi
povezali med seboj v naslavljanju javnosti in spodbujanju odločevalcev k sprejemanju pravih
odločitev. Osrednja tematika letošnjega dne mladih je aktivno državljanstvo, medtem ko se
osrednje sporočilo nanaša na opolnomočenje mladih za vključujoče udejstvovanje v
državljanskih procesih na vseh ravneh. SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvojno
sodelovanje in humanitarno pomoč preko različnih projektov naslavlja te tematike, še
posebej letos, ko obeležujemo tudi evropsko leto za razvoj 2015.
Izdajo Slogopisa sofinancirata tudi Ministrstvo za zunanje zadeve in Evropska komisija.
Za vaše odzive smo vam z veseljem na razpolago po e-pošti novice@sloga-platform.org ali
telefonski številki 01/434 44 02. Na omenjen e-naslov ali telefonsko številko nam lahko tudi
sporočite, če želite prejeti tiskan izvod Slogopisa.
Želimo vam prijetno branje!
SLOGA sodeluje pri oblikovanju Smernic Republike Slovenije za delovanje na področju
mednarodne humanitarne pomoči
V četrtek, 23. julija 2015 je v prostorih Ministrstva za
zunanje zadeve potekalo srečanje zainteresiranih
organizacij za pripravo Smernic Republike Slovenije
za delovanje na področju mednarodne humanitarne
pomoči. Srečanje je bilo namenjeno izmenjavi mnenj
in predlogov glede vsebine Smernic, ki jih bodo na
ministrstvu pripravili v prihodnjih mesecih.
Ministrstvo za zunanje zadeve RS je pričelo s pripravo
Smernic Republike Slovenije za delovanje na
področju mednarodne humanitarne pomoči, ki bodo
služile kot vodilo za načrtovanje in usmerjanje slovenske humanitarne pomoči izven
Slovenije v prihodnje. Opredelile bodo aktualne izzive, osnovne pojme in humanitarna
načela ter predvidele načine načrtovanja in izvajanja mednarodne humanitarne pomoči
države ob različnih humanitarnih krizah po svetu.
»SLOGA pozdravlja pripravo Smernic in ureditev področja. Tudi v luči prihajajočega prvega
svetovnega humanitarnega vrha, ki bo potekal maja prihodnje leto v Turčiji in bo naslovil
vprašanje hitrega in učinkovitejšega naslavljanja potreb ljudi, prizadetih v humanitarnih
krizah, je pomembno, da ima Slovenija na državni ravni ustrezen dokument. A kot vedno nas
bo nevladnike bolj kot sam dokument zanimalo izvrševanje zapisanega,« pojasnjuje Patricija
Virtič, predstavnica platforme SLOGA, odgovorna za humanitarno področje in Humanitarni
odzivni center.

Na ministrstvu so zatrdili, da si bodo pri pripravi Smernic prizadevali v besedilo v največji
možni meri vključiti dosedanje izkušnje slovenskih izvajalskih agencij in nevladnih
organizacij pri izvajanju humanitarnih projektov ter predloge za izboljšanje načrtovanja in
izvajanja v prihodnje.
Humanitarni odzivni center (HOC) povezuje slovenske nevladne organizacije, ki se ukvarjajo
s humanitarno pomočjo. HOC deluje z namenom informiranja, povezovanja, krepitve in
koordiniranja nevladnih organizacij pri odzivih na mednarodne humanitarne krize. Namen
delovanja centra je tudi zagovorništvo in povezovanje s slovenskimi in tujimi organizacijami
in agencijami, ki delujejo na področju mednarodne humanitarne pomoči.
SLOGA bo spremljala celoten proces priprave Smernic. Za dodatne informacije se obrnite na
Patricijo Virtič ( patricija.virtic@sloga-platform.org).
Mit o mednarodnem razvojnem sodelovanju št. 5 - stroški naslavljanja in preprečevanja
podnebnih sprememb
Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni
sosed« nadaljuje s tedenskimi aktivnostmi razbijanja mitov
na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Tokratni
mit se ukvarja s problematiko naslavljanja podnebnih
sprememb in morebitnih posledic (ne)naslavljanja.
Mit št. 5:
Naslavljanje
problematike podnebnih
neekonomsko in prinaša prevelike stroške.

sprememb

je

ODGOVOR: Ne drži. Posledice podnebnih sprememb
predstavljajo eno največjih ovir pri naslavljanju globalnih
neenakosti in uresničevanju tako razvojnih ciljev tisočletja,
kot tudi ciljev trajnostnega razvoja, ki bodo dokončno sprejeti v letošnjem letu. Čeprav
obstajajo velike razlike pri ocenah finančne škode, kot posledice podnebni sprememb, pa
ena stvar ostaja zelo jasna. Vlaganje v preprečevanje podnebnih sprememb bi pomenilo
pametno naložbo, saj bodo stroški posledic podnebnih sprememb, po večini obstoječih
projekcij, precej višji. Hkrati pa bodo največje žrtve posledic podnebnih sprememb ravno
najbolj revne države.
Aktivni mladi za aktivne globalne državljane
V juniju je na srbski platformi Aidwatch potekalo usposabljanje o aktivnem državljanstvu, v
okviru katerega omenjena mreža izvaja projekt, ki ga sofinancira Concord in je namenjen
ozaveščanju javnosti o mednarodnem razvojnem sodelovanju. SLOGA v okviru projekta
sodeluje kot partner.
Predstavnik Sloge je na usposabljanju predstavil proces sodelovanja platforme SLOGA v
okviru Post 2015 procesa, predstavil kampanjo »Tudi Ti si globalni sosed« in k njeni promociji
aktivno pozval vse udeležence usposabljanja. V oktobru in novembru bosta potekali še dve
podobni usposabljanji, nato pa bo v decembru 2015 10 predstavnikov NVO obiskalo
Slovenijo.

Priprave Slovaške platforme MVRO na predsedovanje svetu EU in izmenjava izkušenj s
platformo SLOGA
Slovaška bo v drugi polovici prihodnjega leta predsedovala svetu EU. Slovaška platforma
MVRO je v začetku julija organizirala posvet z namenom izmenjave izkušenj s slovensko in
latvijsko platformo. Kot Sloga smo jim podrobno predstavili izkušnje načrtovanja
konzorcijskega projekta, izkušnje s področja zagovorništva na evropskem nivoju, kot tudi o
pomenu sodelovanja znotraj regije. Latvijska platforma pa je predstavila njihove izkušnje
transformacije platforme v »ideas comunity«, katero so začeli že tekom predsedovanja s
posebnim poudarkom na promociji koncepta »glocalization«.
S slovaško platformo smo se dogovorili, da bodo zaprosili UNDP glede možnosti skupnega
usposabljanja na temo razvojnih teorij, ki bi bilo namenjeno predvsem predstavnikom
političnih odločevalcev, ki delajo na področju ODA v obeh državah.
»You can make a change – Sustainable development 2.0«
Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in razvoj (European NGO Confederation
for Relief and Development – CONCORD) v sklopu sejma EXPO v Milanu organizira konferenco
o ciljih trajnostnega razvoja.
Več informacij lahko najdete na spletni strani CONCORD.
Vabilo na konferenco ECF Europe
V mestih Berlin in Casekow bo potekal že peti eCampaigning Forum Europe, ki je namenjen
izmenjavi praks na področju ne-profitnih kampanj. Forum, ki ga povezujejo različni dogodki,
traja od 3. do 6. novembra.
Več informacij lahko najdete na spletni strani ECF.

Ekvilib inštitut prireja usposabljanje po metodah gledališča zatiranih
Kdaj? Med 21. in 24. septembrom 2015.
Kje? Ljubljana.
Ekvilib inštitut v okviru projekta Gibanje za davčno pravičnost (Tax Justice Together) med 21. in 24.
septembrom prireja mednarodno usposabljanje po metodah gledališča zatiranih.
Več informacij in prijavnica.

EuropeAid

Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 5. in 11. avgustom 2015)
AFRIKA, KARIBI, PACIFIK (upravljanje specifične biotske raznovrstnosti obalnih, morskih območij
in otočij v ESA-IO obalnih državah)
Rok za prijavo: 21. avgust 2015
Več informacij
MAROKO (Izboljšana zmogljivost generalnega davčnega direktorata in njen odnos z davčnimi
zavezanci)
Rok za prijavo: 29. oktober 2015
Več informacij
LIBANON (spodbujanje enakosti spolov v Libanonu)
Rok za prijavo: 24. september 2015
Več informacij

Delovne priložnosti
CBM išče višjega svetovalca za zagovorništvo na področju EU
CBM išče višjega svetovalca za zagovorništvo na področju EU. Glavna naloga je vodenje zagovorniške
politike CBM na področju EU, kot sestavni del sodelovanja CBM z mednarodnimi akterji.
Več informacij lahko najdete na spletni strani CBM .
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

