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SLOGA s kampanjo »Tudi ti si globalni sosed« za večjo globalno solidarnost
SLOGA v evropskem letu za razvoj 2015 izvaja kampanjo »Tudi ti si globalni sosed«, katere cilj je
posameznikom približati pomen mednarodnega razvojnega sodelovanja v vedno bolj soodvisnem
svetu. Poleg tematskih objav o razvojnem sodelovanju in globalni soodvisnosti na Facebooku in

Twitterju z oznako #GlobalniSosed oz. #GlobalNeighbour bomo skozi spletno kampanjo, dogodke,
promocijska gradiva in sodelovanje z mediji razvojne tematike poskusili približati posameznikom.
O evropskem letu za razvoj 2015
Evropski parlament in Svet Evropske unije sta leto 2015 razglasila za evropsko leto za razvoj 2015, ki
poteka pod sloganom »Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost«. Cilj evropskega leta je
državljane ozaveščati o mednarodnem razvojnem sodelovanju in izpostaviti konkretne rezultate, da
se bodo zavedali pomena mednarodnega razvojnega sodelovanja v vse bolj soodvisnem svetu.
O kampanji »Tudi ti si globalni sosed«
Kaj pomeni razvojno sodelovanje in kdo ter kako ga
izvaja? Zakaj je razvojno sodelovanje pomembno? Kakšni
so rezultati razvojnega sodelovanja in kako je k temu
pripomogla EU ter njene države članice? Kako lahko vsak
posameznik prispeva k trajnostnemu razvoju? To so
vprašanja, ki jih bomo naslavljali v kampanji »Tudi ti si
globalni sosed«, razbijali mite in predsodke, ki spremljajo
te teme, ter tako prispevali h globalni solidarnosti.
Pridružite se!
Fotografirajte se s sloganom kampanje in nam fotografijo pošljite na novice@sloga-platform.org ter
jo objavite na družabnih omrežjih z oznako #GlobalniSosed oz. #GlobalNeighbour in #ELR2015 oz.
#EYD2015. Tako izrazite podporo globalni solidarnosti v evropskem letu za razvoj 2015.

Razbijanje mitov o razvojnem sodelovanju
Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni sosed«
začenja s tedenskimi aktivnostmi razbijanja mitov na področju
mednarodnega razvojnega sodelovanja. Vsako sredo v tednu lahko
pričakujete nov ovržen mit, ki proizvaja neresničnosti v dojemanju
mednarodnega razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.
Sredino rubriko začenjamo z mitom, s katerim se vsi delujoči v
razvojnem sektorju nenehno srečujemo, čeprav niti približno ne
temelji na preverjenih dejstvih.
MIT Št. 1
'Bogate' države namenjajo ogromne količine denarja za uradno
razvojno pomoč.
ODGOVOR:
Ne drži. Države namenjajo manj kot 1 % svojega BND-ja za uradno razvojno pomoč. Slovenija je v
prejšnjem letu namenila 0,13 % BND, kar jo uvršča v spodnjo polovico držav članic EU. S tem
Slovenija ne izpolnjuje zaveze, sprejete znotraj Evropske unije, o namenjanju 0,33 % BND za uradno
razvojno pomoč. Država, ki namenja največji delež lastnega BND, je Švedska – namenja kar 1,10 %
BND. Sledijo ji Luksemburg, Norveška in Danska. ZDA namenja največjo količino sredstev – 32,73
milijard ameriških dolarjev – kar pa predstavlja zgolj 0,19 % BND.

Daruj s srcem - obdari otroka v Bosni in Hercegovini
Društvo UP Jesenice tudi letos organizira zbiranje daril za
socialno ogrožene otroke v Bosni in Hercegovini, tokrat iz Zenice.
Gre za tradicionalno obdarovanje otrok, po mesecu posta ramazanu, ki ustvarja nova prijateljstva in utrjuje medkulturni
dialog in razvojno sodelovanje.
Društvo Up Jesenice in Društvo za humanitarno pomoč A&P Litija
v sodelovanju z Združenjem »Daruj srcem« iz Zenice (BiH) vabi k
obdarovanju 100 osnovnošolskih otrok v Zenici in okolici. Namen
akcije zbiranja daril za socialno ogrožene otroke je socialno
povezovanje, vzpostavljanje medkulturnega in medreligijskega
dialoga ter utrjevanje razvojnega sodelovanja.
S seznamom otrok razpolagamo v Društvu UP. Otroka, ki ga želite,
izberejo organizatorji na podlagi vaših želja (spol, starost).
Darilo, v katerem se lahko nahaja tudi pismo prijateljstva, lahko
oddate na eni izmed treh lokacij, in sicer:
- Hiša sreče, Cesta maršala Tita 63, Jesenice,
- Zavod Abraham, Mestni trg 19, Ljubljana in
- Humanitarno društvo A&P in Mladinski center Litija
do 15. julija 2015. Otroke bodo obdarili ob prvem dnevu praznika Bajrama, 17. julija 2015 v Zenici.
Za vse nadaljnje informacije so dosegljivi na info@up-jesenice.org.
Nogavičke, čokolado, zvezek, svinčnik daruj in s pisemcem pripoveduj: »Naj bo vsak otrok ljubljen in
vsako otroštvo srečno.«
Vabljeni.

Priročnik »Od prostovoljca do aktivnega državljana«
Vas zanima, kako prostovoljske organizacije podpiramo prostovoljce pri njihovih prizadevanjih za
pravičnejši svet? Vabimo vas k branju novo izdanega kurikuluma »From Volunteers to Active
Citizens«, ki je nastal v okviru partnerstva sedmih evropskih organizacij, ki se ukvarjajo z globalnim
prostovoljstvom -GVC Italia (Italija), Alianza por la Solidaridad (Španija), Inex-SDA (Češka), Zavod
Voluntariat (Slovenija), Volunteurope (Združeno kraljestvo/Evropa), Deineta (Litva) in Comhlámh
(Irska).
Namen kurikuluma je prostovoljske organizacije voditi skozi proces podpore prostovoljcev pri kritični
refleksiji v času njihovega prostovoljskega cikla. To je ključni del popotovanja od mednarodnega
prostovoljca do aktivnega državljana, a žal pogosto prezrtega. Podpora prostovoljcem, da se
vključijo v ta proces, je ključna za prevzem vloge aktivnih državljanov in glasnikov družbenih
sprememb struktur, ki izzivajo globalne nepravičnosti v svetu. Kurikulum je nastal v koordinaciji irske
organizacije Comhlamh ter s finančno podporo DEEEP-a in Evropske komisije.
Društvo za promocijo podeželja išče mlade udeležence za udeležbo na mednarodni mladinski
izmenjavi
Društvo za promocijo podeželja išče mlade udeležence (5+1), od 18-30 leta starosti, ki bi jih
zanimala udeležba na mednarodni mladinski izmenjavi, ki poteka med 3. in 13. avgustom 2015. 30

mladih iz 5 evropskih držav (Španija, Italija, Ciper, Francija in Slovenija) bodo v 10 dneh preizkusili
različne načine sonaravnega življenja na podeželju preko različnih delavnic (prikaz kmečkih opravil
in življenja na kmetiji, kreativne delavnice o kulinariki in prehrani na podeželju, obujanje starih
običajev in obrti na podeželju).
Rok prijave: 20. julij 2015 oz. do zapolnitve mest.
Več o programu si lahko preberete tukaj ali pa pišete na promocija.podezelja@gmail.com.

Svetovno poročilo o drogah za leto 2015 razkriva stabilno rabo drog, a slab dostop do
zdravljenja od drog in virusa HIV
DUNAJ, 26. junij (Informacijska služba Združenih narodov) – Svetovno poročilo o drogah za leto 2015,
ki ga je objavil Urad Združenih narodov za droge in kriminal (UNODC), navaja, da je razširjenost
uporabe drog po svetu stabilna. Za leto 2013 se ocenjuje, da je prepovedane droge zlorabilo okrog
246 milijonov ljudi po svetu, kar je nekaj več kot 5 odstotkov oseb, starih od 15 do 64 let. Okoli 27
milijonov oseb je problematičnih uporabnikov drog, pri čemer si jih skoraj polovica droge vbrizgava.
V 2013 je bilo okoli 1,65 milijona oseb, ki si droge vbrizgava, okuženih z virusom HIV. Moški
uporabljajo marihuano, kokain in amfetamine trikrat bolj pogosto kot ženske, pri čemer ženske bolj
pogosto zlorabljajo opioide in pomirjevala na recept.
Izvršni direktor UNODC Jurij Fedotov je v govoru ob mednarodnem dnevu boja proti zlorabi drog in
nezakonitemu prometu s prepovedanimi drogami izpostavil, da ima le eden od šestih problematičnih
uporabnikov drog dostop do zdravljenja. Sicer je zloraba drog po svetu stabilna. "Še posebej ženske
se srečujejo s slabim dostopom do zdravljenja, pri čemer je eden od treh uporabnikov drog po svetu
ženska, vendar le ena od petih uporabnic drog prejme zdravljenje." Poleg tega je gospod Fedotov
izjavil, da moramo storiti še več, da bomo povečali razumevanje in reševanje odvisnosti od drog kot
kronično zdravstveno stanje. Slednje zahteva dolgoročno in trajno zdravljenje ter oskrbo, tako kot
druge kronične bolezni, med katerimi sta tudi sladkorna bolezen in visok krvni tlak. »Za odpravo
odvisnosti od drog ni hitrega in enostavnega sredstva. Vlagati moramo v dolgoročne rešitve, ki
temeljijo na medicinskih dognanjih.«
Zloraba drog in njihov vpliv na zdravje
Vodja UNODC opozarja, da še vedno nesprejemljivo visoko število uživalcev drog po svetu umre
prezgodnje smrti. Ocene za leto 2013 se gibljejo okoli 187.100 smrtnih primerov zaradi drog.
Svetovno poročilo o drogah obsega podatke, ki so bili zbrani skupaj z UNAIDS, WHO in Svetovno
banko. Poročilo vsebuje tudi podatke o razširjenosti virusa HIV med osebami, ki si droge vbrizgavajo.
V nekaterih državah so ženske, ki si vbrizgavajo droge, bolj dovzetne za okužbo z virusom HIV kot
moški. Tako je lahko razširjenost virusa HIV med ženskami, ki si droge vbrizgavajo, višja kot med
moškimi. Število novih okužb z virusom HIV se je med osebami, ki si droge vbrizgavajo, zmanjšalo za
približno 10 odstotkov med leti 2010 in 2013; iz okoli 110.000 na 98.000. Kljub temu poročilo o
drogah opozarja, da številni dejavniki tveganja, vključno s prenosom nalezljivih bolezni kot so HIV in
hepatitis C ter prevelikimi odmerki drog, dvigujejo stopnjo smrtnosti med osebami, ki si droge
vbrizgavajo. Ta je kar 15-krat višja kot v ostalih skupinah prebivalstva.
Raziskave kažejo, da zloraba opiatov (heroina in opija) na globalni ravni ostaja stabilna, zloraba
kokaina pa se je celo znižala. Manj spodbudni so podatki, da se zloraba marihuane in farmacevtskih
opioidov še naprej povečuje. Vse več je uporabnikov drog, ki trpijo zaradi motenj uživanja konoplje.
Slednja je postala bolj škodljiva, kar se odraža v visokem deležu oseb, ki prvič iščejo zdravljenje.
Številke se povečujejo v več regijah po svetu. Povpraševanje po zdravljenju se je povečalo tudi za
amfetaminska poživila, vključno z metamfetaminom in MDMA ali »ekstazijem«. Isto velja za nove
psihoaktivne snovi.

Nezakonita ponudba drog in stanje na trgih
Okoli 32,4 milijona ljudi oziroma 0,7 odstotkov odraslih po svetu je uporabnikov farmacevtskih
opioidov in opiatov, kot sta heroin in opij. V 2014 je svetovna pridelava opija dosegla 7.554 ton, kar
je druga najvišja raven po letu 1930. Slednje je predvsem posledica občutnega povečanja pridelave v
Afganistanu, ki med državami velja za glavno pridelovalko. Od 2012 do 2013 so se globalni zasegi
heroina povečali za osem odstotkov, medtem ko so se zasegi prepovedanega morfina zmanjšali za 26
odstotkov.
Pomorska trgovina ni najbolj razširjen način tihotapljenja drog, vendar imajo operacije kazenskega
pregona na morju največji uspeh, saj so povprečne količine zasegov sorazmerno višje. Če kot primer
vzamemo obdobje od leta 2009 do 2014, je bil povprečen zaseg na morju 365 kg, kopnem (ceste in
železnice) 107 kg in zraku 10 kg. Poročilo tudi navaja občutno spremembo v uporabljenih poteh za
tihotapljenje opiatov, pri čemer heroin iz Afganistana dosega nove trge. Nedavni zasegi nakazujejo,
da se velike pošiljke afganistanskega heroina vedno bolj pogosto tihotapijo preko Indijskega oceana v
vzhodni in južni del Afrike. Zahodna Afrika je še vedno tranzitna država za tihotapljenje kokaina
preko Atlantika v Evropo. Takšno vlogo prevzema še Vzhodna Evropa, vendar ni le tranzitno območje,
ampak tudi končni trg.
Letošnje poročilo navaja, da je tudi v 2013 gojenje koke še naprej upadalo in doseglo najnižjo raven
od leta 1990. Zloraba kokaina ostaja visoka v Zahodni in Srednji Evropi, Severni Ameriki in Oceaniji
(Avstralija), čeprav zadnji podatki nakazujejo splošen trend padanja. Kokain uporablja okrog 0,4
odstotka odraslih po svetu. Zloraba konoplje je v porastu in je še vedno visoka v Zahodni in Osrednji
Afriki, Zahodni in Srednji Evropi, Oceaniji in Severni Ameriki. Podatki o zasegih za leto 2013 kažejo
na povečanje količin konoplje in hašiša, kar znese v prvem primeru 5.764 in drugem 1.416 ton.
Metamfetamin prevladuje na svetovnem trgu sintetičnih drog ter se širi v vzhodnem in jugovzhodnem
delu Azije. Zloraba kristalnega metamfetamina se povečuje v nekaterih delih Severne Amerike in
Evrope. Zasegi amfetaminskih poživil od leta 2009 kažejo na hitro rast na globalnem trgu. V 2011 in
2012 so se zasegi skoraj podvojili in dosegli več kot 144 ton. Prav tako so ostali na visoki ravni v letu
2013. Do decembra 2014 je 95 držav in ozemelj poročalo o 541 novih psihoaktivnih snoveh, kar je 20
odstotni porast v primerjavi s preteklim letom, ko je tovrstnih snovi bilo 450. Njihovi negativni učinki
na zdravje so očitni.
Alternativni razvoj kot dolgoročna strategija zoper nedovoljeno pridelavo
Letošnje poročilo o drogah se tematsko osredotoča na alternativni razvoj, in sicer na dolgoročno
strategijo za razvoj alternativnih virov prihodkov za kmete, ki so odvisni od gojenja prepovedanih
drog. Takšno tematsko osredotočenost so spodbudili številni dejavniki, med drugim marginalizacija,
varnostna vprašanja ter socialne in politične razmere v podeželskih skupnostih. Usmeritev
alternativnega razvoja si prizadeva zmanjšati ranljivost kmetov in končno odpraviti gojenje
prepovedanih drog. Izkušnje iz zadnjih 40 let so pokazale, da ta pristop deluje, kadar obstaja
dolgoročna vizija, ustrezno financiranje in politična podpora, s pomočjo katere se pristop lahko
vključi v širšo razvojno agendo. Marketing zakonitih proizvodov, lastništvo zemlje in trajnostna raba
zemlje so ključnega pomena za dolgoročni uspeh alternativnih razvojnih pobud. "Na žalost letošnje
svetovno poročilo o drogah navaja, da se vsesplošna politična podpora alternativnemu razvoju ni
podprla z ustreznim financiranjem," je dejal gospod Fedotov. Hkrati je poudaril pomen skupne
odgovornosti pri naslavljanju problema prepovedanih drog. Financiranje s strani držav OECD za
podporo alternativnemu razvoju se je med leti 2009 in 2013 zmanjšalo za 71 odstotkov. Sedaj ta
podpora znaša le 0,1 odstotka svetovne razvojne pomoči. Izvršni direktor UNODC je dejal, da lahko
razvojna agenda po letu 2015 pripomore pri promociji koncepta alternativnega razvoja, ki bo
pomembna tema posebnega zasedanja Generalne skupščine ZN v prihodnjem letu. Sicer bo fokus
zasedanja svetovni problem drog, ki ga moramo reševati z naslavljanjem ponudbe in povpraševanja
po drogah.
Vir: Informacijska služba ZN na Dunaju

Seminar o možnostih financiranja projektov o energetski učinkovitosti
Kdaj? 15. in 16. oktober 2015
Kje? Evropski institut za javno upravo, Maastricht
Evropski institut za javno upravo (European Institute for Public Administration – EIPA) vabi na
dvodnevni seminar o možnostih pridobivanja sredstev za projekte povezane z energetsko
učinkovitostjo. Seminar bo potekal med 15. in 16. oktobrom v Maastrichtu.
Več o programu si lahko preberete tukaj.
Prijave zbirajo do 29. septembra.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 17. in 24. junijem 2015)
AFGANISTAN (tematski program »Civilnodružbene organizacije in lokalne oblasti«)
Rok za prijavo: 9. avgust 2015
Več informacij
JAMAJKA (pravičnost, varnost, odgovornost in preglednost - podpora civilnodružbenim
organizacijam)
Rok za prijavo: 10. avgust 2015
Več informacij
AFGANISTAN (podpora lokalnim akterjem civilne
vzpostavljanju miru in pripravljenosti na krize)

družbe

Rok za prijavo: 14. avgust 2015
Več informacij
SENEGAL (skupno upravljanje z vodnimi viri in sanitarno oskrbo)
Rok za prijavo: 14. avgust 2015
Več informacij

pri preprečevanju konfliktov,

MOLDAVIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 18. avgust 2015
Več informacij
ALBANIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 24. avgust 2015
Več informacij
IZRAEL (razpis za zbiranje predlogov medinstitucionalnega sodelovanja - podpora osrednjemu
statističnemu uradu pri izboljšanju kakovosti uradnih statistik)
Rok za prijavo: 31. avgust 2015
Več informacij
BOSNA IN HERCEGOVINA (izboljšanje zmogljivosti za posredno obdavčenje)
Rok za prijavo: 8. september 2015
Več informacij
KOSOVO (krepitev oblikovanja politik, pripravo zakonodaje in učinkovite implementacije)
Rok za prijavo: 8. september 2015
Več informacij
KOSOVO (krepitev učinkovitosti, odgovornosti in preglednosti sodnega sistema)
Rok za prijavo: 11. september 2015
Več informacij
KOLUMBIJA (podpora projektom za zagotavljanje različnega pristopa in človekovih pravic pri
vračanju zemljišč v kontekstu izgradnje miru)
Rok za prijavo: 16. september 2015
Več informacij
ETIOPIJA (podpora razvoju sektorjev filmskih, fotografskih in vizualnih umetnosti)
Rok za prijavo: 29. september 2015
Več informacij

LIBANON (Pro-act Food Lebanon)
Rok za prijavo: 30. september 2015
Več informacij

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

