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Mit o mednarodnem razvojnem sodelovanju št. 7 - humanitarna pomoč in odziv
Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni
sosed« nadaljuje s tedenskimi aktivnostmi razbijanja mitov
na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Tokratni
mit se dotika tematike humanitarne pomoči.
Mit št. 7 – V času humanitarnega odziva je kakršnakoli pomoč
dobrodošla.
Odgovor: Ne drži. Velika večina ne-finančne pomoči poslane
na prizadeta območja predstavlja pomoč, ki ni niti primerna
niti potrebna od prvem odzivu. V veliki večini primerov
velika količina donirane pomoči predstavlja odvečne stroške
humanitarnim organizacijam. Posledično se tudi vedno večja
količina humanitarne pomoči zbira preko finančnih sredstev,
ki jih nato humanitarne organizacije smiselno razporedijo in porabijo na mestu odziva.
Mit o mednarodnem razvojnem sodelovanju št. 8 stereotipi o Afriki
Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni
sosed« nadaljuje s tedenskimi aktivnostmi razbijanja
mitov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.
Tokratni mit se dotika stereotipov o Afriki in splošnega
nepoznavanja heterogenosti omenjenega kontinenta.
Mit št. 8 – Afrika je država, kjer povsod vladata revščina in
korupcija.
Odgovor: Afrika je kontinent na katerem leži 55 različnih
držav, preko 3000 različnih etničnih skupin, ki govorijo
najmanj 2000 različnih jezikov. Delež revnih ljudi v Afriki
se je zmanjšal za več kot 50% od leta 1991 in kar šest od
desetih najhitreje rastočih gospodarstev na svetu leži na afriškem kontinentu.
Odprto pismo predsedniku vlade Republike Slovenije - reševanje begunske krize

Nevladne organizacije so objavile odprto pismo naslovljeno na predsednika vlade Republike
Slovenije Miru Cerarju. Pismo je bilo poslano v luči zaostrovanja begunske krize v Srbiji in
Makedoniji, "medlim odzivom Vlade RS na predlog EU glede števila beguncev, ki bi jih
sprejela Republika Slovenija", ter zaskrbljenostjo "nad nenehnim poudarjanjem varnostnega
vidika, ki ga je potrebno upoštevati pri sprejemu beguncev."
Pod uradno pismo so se podpisali Amnesty International Slovenije, Inšitut za afriške študije,
Jezuitsko združenje za begunce Slovenije, Mirovni inštitut, Pravno-informacijski center
nevladnih organizacij in Slovenska filantropija.
V petek na Lezbos letalo s slovensko humanitarno pomočjo
Humanitarno društvo ADRA Slovenija, s podporo
Humanitarnega odzivnega centra, bo od torka do
četrtka zbiralo oblačila, higienske pripomočke in
opremo za begunce v mestu Molyvos na Lezbosu.
Zbrano humanitarno pomoč bodo z letalom Adria
Airways v petek prepeljali na grški otok. Zaradi
velikega odziva so poleg ljubljanskega odprli
dodatna zbirna mesta po Sloveniji
»Humanitarni odzivni center združuje slovenske
organizacije, ki delujejo na humanitarnem
področju v tujini z namenom informiranja,
povezovanja, krepitve in koordiniranja nevladnih organizacij pri odzivih na mednarodne
humanitarne krize, zato smo z veseljem priskočili na pomoč Humanitarnemu društvu ADRA
Slovenija, članici HOC, pri izvedbi humanitarne akcije za begunce na Lezbos. Naša pomoč je
bila predvsem v človeških virih, pomagamo pri logistiki, informiranju in odnosih z mediji,«
pojasnjuje Patricija Virtič iz Humanitarnega odzivnega centra. Namen delovanja centra je
tudi zagovorništvo in povezovanje s slovenskimi ter tujimi organizacijami in agencijami, ki
delujejo na področju mednarodne humanitarne pomoči. HOC je leta 2010 ustanovila SLOGA,
platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč.
Prostovoljca Jure Poglajen in David Zorko sta na grškem otoku Lezbos, kjer nudita
humanitarno pomoč beguncem, ki prihajajo predvsem iz Sirije, Iraka, Somalije in
Afganistana. Skupaj s Humanitarnim društvom ADRA Slovenija, Humanitarnim odzivnim
centrom in številnimi podporniki vabita k zbiranju materialne pomoči.
»V Molyvos dnevno prispe okoli 400 beguncev, razmere se dnevno spreminjajo. Med drugimi
je pred kratkim obalna straža rešila 110 brodolomcev, ki so ostali brez vsega. Nekatere
begunce do ladij za Atene prepeljejo z organiziranim prevozom, drugi pa se na 65kilometrsko pot odpravijo peš, zato zanje potrebujemo športne čevlje, pokrivala in poletna
oblačila. Zbiramo tudi higienske pripomočke, sanitetni material, spalne vreče in oblačila za
otroke. Prav tako jim z darovanimi finančnimi sredstvi omogočimo tri obroke dnevno,«
pojasnjuje Jure Poglajen.
Slovenska vojska bo zbrano pomoč brezplačno prepeljala na letališče na Brniku. Adria
Airways, letališče Brnik in letališče na Lezbosu pa so poskrbeli za brezplačen prevoz preko
čarterskega leta LJU- MJT, ko Adria zadnjič leti po turiste na otok. Vsi vpleteni akterji (Adria
Airways in obe letališči) so se med seboj dogovorili za oprostitev vseh morebitnih dodatnih

stroškov (oskrbe/varnostnega pregleda/taks ipd.). Zbrano pomoč bodo sprejeli prostovoljci
iz Molyvosa, s katerimi Jure in David ves ta čas delata.
Humanitarno društvo ADRA Slovenija potrebuje tudi prostovoljce za pomoč pri pakiranju in
razvrščanju zbrane pomoči v Ljubljani, kartonaste škatle, evro palete in folijo za ovijanje.
Če bo zbrane pomoči več kot jo bo mogoče pripeljati s čarterskim letom, bo Humanitarno
društvo ADRA Slovenija pomoč poslala beguncem v Beograd. »ADRA Slovenija skupaj s
organizacijo ADRA Srbija ter mednarodno mrežo ADRA organizacij izvaja projekte pomoči v
posebnih informacijskih središčih. Morebitno pomoč, ki bi presegala dovoljeno težo tovora
na letalu ali pa bo v naše skladišče prišla prepozno, bomo prav tako podarili pomoči
potrebnim, tako da bo vsa zbrana pomoč zagotovo prišla v prave roke,« pojasnjuje
predsednica društva.
ADRA Slovenija zbira tudi finančna sredstva za begunce v Srbiji, ki jih lahko nakažete na
TRR: Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Njegoševa 15, 1000 Ljubljana, št. transakcijskega
računa: SI 56 6100 0000 7360 804, koda namena: CHAR, namen plačila: BEGUNCI, BIC banke
prejemnika: HDELSI22, sklic: ni reference.
KAJ ZBIRAJO:
športne čevlje
spalne vreče
šotore
spalne podlage
klobuke, senčnike
razdelilnike za el. naprave in polnilce za različne mobilne telefone
obleke za dojenčke in otroke vseh starosti
plenice
damske vložke
zobne ščetke in zobne paste
sanitetni material
osnovna oblačila (kratke hlače, majice, trenerke, spodnje perilo)
Prosimo, da se tega seznama strogo držite. Nikakor ne zbirajo hrane, vode in ostalih stvari,
ki niso na seznamu, saj so omejeni z pravili prevažanja tovora na letalih. V tovoru prav tako
ne sme biti nobenih nevarnih stvari, kot so spreji, magneti, jedke snovi, radioaktivne snovi,
vnetljive snovi, in baterije.
ZBIRNA MESTA:
LJUBLJANA
Humanitarno društvo ADRA Slovenija, Njegoševa 15
sreda, 26. 8., od 12.00 do 18.00
četrtek, 27. 8. 2015, od 8.00 do 12.00
informacije: 040 852 007 (Maja)
MARIBOR
Krščanska adventistična cerkev, Primčeva 1
sreda, 26. 8., od 8.00 do 20.00
četrtek, 27. 8. 2015, od 8.00 do 10.00
informacije: 041 433 458 (Tejo)
HRASTNIK

Mladinski center Hrastnik, Ulica prvoborcev 1
torek, 25. 8. in sreda, 26. 8., od 9.00 do 20.00
informacije: 031 872 473 (Mateja)
TRBOVLJE
Društvo prijateljev mladine Trbovlje, Trg svobode 11
torek, 25. 8. in sreda, 26. 8., 7.00 - 15.00 in 19.00 - 20.00
informacije: 031 872 473 (Mateja)
Coworking Zasavje, Trg svobode 23a
torek, 25. 8. in sreda, 26. 8. do 20.00 (če ni nikogar tam, pustite pred vrati)
informacije: 031 872 473 (Mateja)
ZAGORJE
Mladinski center Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 48
torek, 25. 8. in sreda, 26. 8., od 8.00 do 16.00
informacije: 031 872 473 (Mateja)
ŠKOFJA LOKA
Ekološka trgovina, Mestni trg 19
torek, 25. 8., do 19.00
sreda, 26. 8., do 17.00
informacije: 041 808 638 (Darja)
POSTOJNA
Mladinski center Postojna, Vilharjeva ulica 14 (stara porodnišnica)
sreda, 26. 8., od 9.00 do 15.00
četrtek, 27. 8. 2015, od 9.00 do 12.00
informacije: 040 225 008 (Amajla)
Dodatne informacije:
Patricija Virtič,
Humanitarni odzivni center
031 410 550 ali patricija.virtic@sloga-platform.org
Zavod KROG pomaga beguncem v Makedoniji
Tudi Zavod KROG se je pridružil nevladnim
organizacijam, ki zbirajo pomoč za begunce. Denarna
sredstva bo namenil beguncem v Makedoniji, pri
čemer sodeluje z makedonsko partnersko organizacijo
LEGIS, ki beguncem pomaga že od samega začetka
begunske krize.
Po navedbah vlade v Skopju je v Makedonijo od
sredine junija vstopilo okoli 42.000 beguncev in
migrantov, od tega je več kot 7000 otrok.
»Združenje državljanov LEGIS iz Skopja jim na makedonsko-grški meji v Gevgeliji pomaga z
hrano, vodo, zdravili, oblekami, odejami, higienskimi potrebščinami. Prav tako pa z
empatijo, lepo besedo, ponujeno roko v pomoč; olajšajo njihovo trpljenje, izčrpanost,
strahove. Vsa namensko zbrana sredstva bomo posredovali naši partnerski organizaciji, ki

jih bo porabila za nakup humanitarne pomoči,« pojasnjuje Emina Hadžić, direktorica
Zavoda KROG.
Donacije lahko nakažete na TRR društva Zavod KROG, Beblerjeva ulica 11, Koper, št. računa
SI56 6100 0000 4050 776, za namen: begunci.
Združenje državljanov LEGIS iz Skopja je bila ustanovljeno leta 2009 z namenom
spodbujanja in zaščite kulturnih in duhovnih vrednot ljudi v lokalnem in globalnem okolju.
Zavod KROG je mednarodna nevladna neprofitna organizacija, ki deluje na področju
človekovih pravic, humanitarnega dela, razvojnega sodelovanja, socialne dejavnosti,
medkulturnega dialoga, prostovoljstva in izobraževanja ter kulture.
Več o društvu najdete na njihovi spletni strani.
Za srce Afrike
Slovenska karitas v drugi polovici avgusta začenja že z deseto dobrodelno akcijo Za srce
Afrike. Zbrana sredstva so namenjena razvojnim in humanitarnim projektom na področju
zdravstva, šolstva ter oskrbe z vodo in hrano, ki jih Karitas izvaja v sodelovanju s slovenskimi
misijonarji predvsem v osrednjem delu Afrike.
Dosedanja pomoč iz Slovenije dnevno lajša življenje preko 250.000 ljudem v srcu Afrike,
med katerimi je več kot polovica otrok. V zadnjih devetih letih so bile s pomočjo zbranih
darov posameznikov, podjetij in s SMS sporočili in ob sofinanciranju Ministrstva za zunanje
zadeve RS zgrajenih ali obnovljenih in opremljenih 5 šol, 3 zdravstveni centri in 2
porodnišnici ter 8 večjih vodnjakov. S hrano je bilo rešenih tudi mnogo življenj podhranjenih
otrok, a v srcu Afrike je še neizmerno veliko ljudi, ki nujno potrebujejo našo pomoč.
Več o tematiki si preberite v sporočilu za javnost in na spletni strani Slovenske karitas.
Karitas začenja z zbiranjem pomoči za migrante in begunce
V prihodnjih dneh bo verjetno pribežalo v Slovenijo večje število migrantov in beguncev, ki
so prišli v Evropo v želji za boljšim življenjem in bodo potrebovali pomoč. Na Slovenski
karitas so začeli s pripravami, da bodo lahko tem ljudem takoj pomagali z najnujnejšimi
življenjskimi potrebščinami, informacijami in psihosocialno pomočjo. V ta namen so pričeli z
zbiranjem materialne pomoči in denarnih sredstev.
Pri realizaciji te pomoči bo Karitas aktivirala svojo mrežo prostovoljnih sodelavcev škofijskih
in župnijskih Karitas, ki mejijo na Hrvaško in bodo s svojo pomočjo migrantom in beguncem
pomagali ohranjati človekovo dostojanstvo. Za pomoč imajo na razpolago tudi tolmače za
arabski jezik. »Slovenska karitas pa pri realizaciji pomoči, tako kot ob drugih izrednih
razmerah v preteklosti, pričakuje dobro sodelovanje z drugimi vladnimi in nevladnimi
organizacijami, da bo pomoč za ljudi tako čim bolj učinkovita,« pojasnjuje Imre Jerebic,
generalni tajnik Slovenske karitas.
Poleg denarnih sredstev je Slovenska karitas začela tudi z zbiranjem materialne pomoči v
Mariboru in Celju. Obe skladišči sta odprti vsak delavnik med 7. in 15. uro. Izven delovnega
časa bosta oba zbirna centra imela možnost oddaje pomoči v namenskih zabojnikih. Oba
zbirna centra bosta predvidoma odprta do sredine septembra oziroma do preklica.

Slovenska karitas pa v tej begunski krizi tesno sodeluje tudi z mednarodno mrežo Karitas. »V
primeru, da begunci ne bi pribežali v Slovenijo, bodo zbrana sredstva in materialno pomoč
namenili za pomoč beguncem v drugih državah v Evropi (Srbiji, Makedoniji …) preko
lokalnih Karitas in drugih organizacij,« dodaja Jerebic.
5000 evrov so že namenili za pomoč beguncem in migrantom, ki potrebujejo človekoljubno
pomoč v obmejnih krajih Preševo in Kanjiža v Srbiji ter tudi v Beogradu, kjer bo pomoč v
ljudem v hrani, higieni, oblekami realizirala Karitas v Srbiji.
Preko Škofijske karitas Celje so v preteklem tednu v Makedonijo poslali za pomoč beguncem
poslali 21 palet pomoči v oblačilih, odejah in higienskih potrebščinah ter jim nakazali 4000
evrov za pomoč pri nakupu hrane za dnevne obroke beguncev. Slovenska karitas sicer vsako
leto v svoje programe pomoči vključuje preko 2000 migrantov in beguncev, ki živijo
Sloveniji. V zadnjih letih pa pomaga tudi sirskim in iraškim beguncem na Bližnjem Vzhodu.
Denarna sredstva lahko nakažete na transakcijski račun: Slovenska karitas, Kristanova ulica
1, 1000 Ljubljana, št. računa: SI56 0214 0001 5556 761, namen: Pomoč beguncem, sklic: 00
628.
Materialno pomoč lahko prinesete v:
• Humanitarno skladišče Nadškofijske karitas Maribor, Ljubljanska 23, 2000 Maribor,
• Humanitarno skladišče Škofijske Karitas Celje, Vrbje 82, 3310 Žalec.
ZBIRAJO:
- odeje, spalne vreče in ležalne podloge,
- higienske pripomočke:
o otroške plenice, higienske robčke in damske vložke,
- pitna voda - izključno plastenke,
- mesne konzerve, ki ne potrebujejo hlajenja in toplotne obdelave:
o piščančja pašteta, ribe, puranji mesni narezek,
- topla oblačila, trenerke in spodnje perilo,
- razen športnih čevljev, OBUTVE NE ZBIRAJO.
Več o dosedanji pomoči Karitas migrantom in beguncem najdete tukaj.
Humanitarna pomoč za begunce iz Bližnjega vzhoda
V Sloveniji pričakujemo večji val beguncev iz Sirije in Iraka, zato so se v
Društvu UP organizirali za zbiranje najnujnejše pomoči, življenjskih
potrebščin.
Društvo UP Jesenice in Društvo prostovoljcev Ejga za lepše Jesenice
organizirata zbiranje humanitarne pomoči za begunce in sicer:
-

- konzervirano hrano,
kozmetiko za osebno higieno,
oblačila za odrasle in otroke,
kvalitetno obutev,
sanitetni material in
denarne prispevke.

Svoje prispevke lahko oddate v Hiši sreče na Jesenicah, vsak dan od 10.00 do 18.00. Donirate
pa lahko tudi na Društvo UP Jesenice, C. Staneta Bokala 1a, 4270 Jesenice. TRR: SI56 0318
6100 0301 790 (SKB d.d.).
Del zbrane pomoči so že oddali v začasnem taboru za begunce v Gorici. Preostanek bodo
razdelili med begunce, ki se bodo v našo državo zatekli po pomoč ali pa v Sloveniji že bivajo
v težkih socialnih razmerah.
Anže Kopitar postal ambasador Evropskega leta za razvoj 2015
Anže Kopitar, prvi Slovenec v ligi NHL ter dvakratni
zmagovalec Stanleyevega pokala, je postal ambasador
evropskega leta za razvoj (ELR2015). Ministrstvo za zunanje
zadeve je Kopitarja prepoznalo kot osebo z ugledom,
izkazanim osebnim interesom pri družbenem udejstvovanju
in pozitivnimi referencami za opravljanje vloge nacionalnega ambasadorja ELR2015.
Evropsko leto za razvoj 2015 poteka pod sloganom "Naš svet, naše dostojanstvo, naša
prihodnost" in ima za cilj informirati, izobraževati in ozaveščati državljane Slovenije in EU o
mednarodnem razvojnem sodelovanju. Le-to označuje uradno razvojno pomoč s katero
Slovenija, tako kot druge razvite države, podpira gospodarski, družbeni in okoljski napredek
držav v razvoju. Razvojno sodelovanje je izraz solidarnosti in interesa razvitih držav.
Posledice neenakopravnega in neuravnoteženega razvoja namreč ogrožajo mir, stabilnost in
varnost v svetu. Koordinator mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije je Ministrstvo
za zunanje zadeve.
Pridružite se projektu Gibanje za davčno pravičnost
Ekvilib Inštitut vas vabi, da se pridružite projektu Gibanje za davčno pravičnost in se ob
naslednjem branju ulice za trenutek pomudite pri detajlu, ki v vas izzove asociacijo na
davčno (ne)pravičnost.
KAKO? Fotografiraj detajl, naloži fotko IN komentar v slovenskem in/ali angleškem jeziku na
spletno stran, namenjeno oddaji fotografij. V spletni fotogaleriji bo najboljše izbiralo
internetno občinstvo z glasovanjem ter strokovna žirija v sestavi: Blaž Gselman, filozof in
aktivist, Matej Leskovšek, fotograf in direktor Slovenia Press Photo, dr. Anita Ramšak,
strokovnjakinja za področje človekovih pravic in Aleš Šifrer, vodja projekta.
KDAJ lahko delim svojo fotografijo? Natečaj je odprt in bo trajal do 30. septembra 2015.
ZAKAJ bi sodeloval/a? Globalne in nacionalne davčne politike lahko zvenijo dolgočasno in
izven našega dometa. In v trenutni situaciji je pogosto temu res tako. A te politike močno
vplivajo na življenja nas in naših sodržavljanov na Zemlji, saj mnoge države še vedno
omogočajo multinacionalkam in posameznikom davčno izogibanje, zaradi česar državam
primanjkuje denarja za zagotavljanje kakovostnih javnih storitev, kot so izobraževanje in
zdravstvo. Medtem ko državljani in zaposleni plačujemo svoje davke, se multinacionalke
temu pogosto izognejo.
ZAKAJ ŠE? Najboljših 15 fotografij s komentarji bo oblikovalo mednarodno razstavo, ki bo
potovala po Sloveniji in Evropi, zmagovalca ali zmagovalko pa čaka prav posebna nagrada.

Opomba: število pikslov ni bistveno – štejeta izvirnost in pronicljivost, tako fotografije, kot
komentarja.
Aktualov dober tek s Klemnom Bunderlo
V Sloveniji je vse več otrok, ki jim starši ne morejo zagotoviti toplega obroka. Vsak se lahko
pridruži Aktualovemu dobremu teku s Klemnom Bunderlo in dobrodelnim društvom Hrana za
Življenje ter njihovimi prostovoljci in s tem poskrbi za tople obroke šolarjev.
Dogodki bodo potekali med 9. in 13. septembrom v različnih mestih po Sloveniji. Več o
dogodkih si lahko preberete na spletni strani radia Aktual in dobrodelnega društva Hrana za
Življenje.
EU zagotovila humanitarna sredstva za pomoč Srbiji pri spopadanju z migracijskimi
pritiski
Urad Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito (Humanitarian Aid and Civil
Protection department (ECHO)) je namenil 150 tisoč evrov denarne pomoči Srbiji za
odzivanje na naraščajoče pritiske migracij v tej državi. Pomoč, s katero bo Rdeči križ Srbije
lahko ponudil pomoč migrantom in iskalcem azila v obdobju treh mesecev, bo usmerjena
preko Mednarodnega odbora rdečega križa in rdečega polmeseca.
Pomoč bo namenjena za sprejemne centre za migrante, vključno s centrom Preševo na jugu
države. Cilj je pomagati najbolj ranljivim skupinam migrantov, vključno z družinami z otroki,
ter migrantom in iskalcem azila, ki trenutno prebivajo v javnih parkih in zapuščenih stavbah.
Več si lahko preberete na spletni strani Urada Evropske komisije za humanitarno pomoč in
civilno zaščito.
Vabilo k sodelovanju v vprašalniku NVO v informacijski družbi
Mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo lepo vabi nevladne
organizacije k sodelovanju v spletnem vprašalniku o dejavnostih, potrebah in razvojnemu
potencialu NVO na področju informacijske družbe ter izzivih, s katerimi se soočajo pri
svojem delovanju.
Cilj analize je ugotoviti načine uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij s strani
nevladnih organizacij, potrebe in izzive, s katerimi se pri tem soočajo, vsebine in
problematike v javnem interesu, katere nagovarjajo na področju informacijske družbe,
potencial za izvajanje javnih storitev ter pričakovanja v zvezi z delovanjem mreže nevladnih
organizacij NVO-VID.
Spletni vprašalnik je dostopen tukaj.
Rezultati analize bodo omogočili vpogled v stanje nevladnih organizacij na področju
informacijske družbe. Na podlagi zbranih podatkov bomo pripravili idejni načrt delovanja
mreže v prihodnje, katerega cilj bo nasloviti ugotovljene potrebe, predlagane aktivnosti in
vsebinske preference nevladnih organizacij.

Za dodatne informacije v zvezi z izpolnjevanjem spletnega vprašalnika so vam na voljo na epoštnem naslovu info@inepa.si.
Natečaj ob dnevu človekovih pravic za osnovno- in srednješolce na temo pravice do
razvoja
Društvo za Združene narode za Slovenijo že deseto leto zapored razpisuje natečaj ob dnevu
človekovih pravic, v okviru katerega želimo osnovnošolcem in dijakom ponuditi možnost, da
izrazijo svoje vtise in razmišljanja o človekovih pravicah skozi risbo, besedo, predmet ali
fotografijo. Tema letošnjega natečaja je pravica do razvoja.
Rok za oddajo del je 6. november 2015.
Več informacij o natečaju za osnovnošolce in srednješolce.
Vsi smo ljudje. Imejmo se radi.
Na pobudo Zavoda Global je v nedeljo 23. avgusta v Skuhni potekala spominska slovesnost
»Sence suženjstva«, s katero so s povabljenimi gosti, govorci, glasbeniki in kulturniki
obeležili mednarodni dan spomina na trgovino s sužnji in njeno ukinitev. Slavnostni govorec
večera je bil piranski župan Peter Bossman, po več odličnih glasbenih nastopih pa sta z
duetom »Nobody Knows the Trouble I've Seen« osupnili sestri Yebuah. Dogodku se je
pridružila tudi SLOGA s kampanjo »Tudi ti si globalni sosed«.
Večer je s poezijo Davida Diopa, francoskega pesnika senegalsko-kamerunskega rodu otvorila
soustanoviteljica KUD Baobab, plesna pedagoginja Dalanda Diallo. S slavnostnim nagovorom
je nato zbrane pozdravil župan mesta Piran Peter Bossman, ki je v svojem govoru spomnil na
najtemačnejša obdobja v človeški zgodovini, na srhljiva, dolga stoletja zatiranja in
ponižanja Afričanov v vseh pogledih in na posledice, ki jih vsi Afričani in njihovi potomci
trpijo še danes. Svoj nagovor je Bossman zaključil optimistično, z mislijo na to, »da smo vsi
ljudje in se imejmo radi«.
V nadaljevanju večera je publiko s svojim nastopom razvedril mešani afriški pevski zbor
Sankofa, ki poje tradicionalne afriške pesmi. Zbor združuje Afričane, njihove potomce in
prijatelje ter spodbuja razvoj in širjenje afriških kultur ter zavesti po celotni Sloveniji. Pred
glasbe željnim občinstvom je zbor Sankofa nastopil s pesmijo »Ishe Komborerai Afrika«, kar v
prevodu pomeni »Bog blagoslovi Afriko«. Po besedah članov zbora so jo posvetili ljudem, ki
so bili in še vedno so žrtve nepravičnih družbenih sistemov.
Slovesnost se je nadaljevala z bobnarskim nastopom. S svojim tolkalskim vložkom je nastopil
Issiaka Sanou, v Sloveniji živeči kulturnik, tolkalist in priznan učitelj tolkal, ki prihaja iz
Burkine Faso. Njegov rojak, pevec Thomas Diarra, ki je trenutno na glasbenem gostovanju v
Sloveniji, je zapel zelo znano pesem enotnosti, »Afri Denou« oz. otroci Afrike.
Moderatorka večera je v drugem delu slovesnosti pozornost preusmerila na afriški holokavst.
Po besedah ustanovitelja Zavoda Global in idejnega pobudnika večera Maxa Shonhiwa
Zimanija, se: “termin Maafa ali afriški holokavst nanaša na petsto-letno trpljenje ljudi
afriškega izvora, zaradi zasužnjevanja, imperializma, kolonializma, aparthajda,
neokolonializma in tudi zaradi današnjih globalnih političnih in socio ekonomskih procesov.«
»Afriški holokavst ali Maafa je zločin proti človeštvu,« je še dodal.

Naslednji gost večera je bil slovenskemu občinstvu dobro poznan in na Madagaskarju zelo
ugleden glasbenik Joseph Rakotorahalahy. Njegov glasbeni opus šteje že štiri avtorske
albume, v katerih je zajel svoje doživljanje sveta in življenja. Na dogodku je zapel svojo
pesem »Tsy ho very«, pospremil pa jo je z Valiho, tradicionalnim madagaskarskim
instrumentom. Daniel Feelingue, ki je v svoji karieri osvojil prestižno nagrado za najboljšega
kamerunskega glasbenika v diaspori leta 2013, je trpljenje svojih rojakov počastil z dvema
tradicionalnima kamerunskima pesmima.
V nadaljevanju sta se prednikom poklonili tudi sestri Leticia Slapnik Yebuah in Irena Yebuah
Tiran, ki jo mnogi poznajo kot žirantko na resničnostnem šovu Znan obraz ima svoj glas.
Sestri sta nastopili v duetu s pesmijo »Nobody Knows the Trouble I've Seen«, ki govori o
trpljenju zasužnjenih. Vsem zbranim, ki so se do tega trenutka zmogli zadrževati, so se ob
njunem nastopu zašibila kolena in orosilo se je marsikatero oko.
V zaključnem govoru je pobudnik večera Max Shonhiwa Zimani, ustanovitelj Zavoda Global in
vodja Skuhne, poudaril pomen razumevanja zgodovine: »Če poznamo zgodovino, bomo lažje
razumeli procese sedanjosti in bomo posledično opolnomočeni, da nanje vplivamo tako, da
znamo spreminjati svet v prid vseh bodočih generacij.«
Po uradnem delu programa se je dogodek prevesil v »kino večer«, na ogled je namreč bil
dokumentarni film »Slavery by Another Name«, ki zelo nazorno pokaže, kako se je
zasužnjevanje Afričanov v Ameriki sistemsko nadaljevalo kljub uradnemu koncu suženjstva,
hkrati pa postavi pod vprašaj tezo, da je obdobje suženjstva zares končano.
Organizator dogodka, neprofitna organizacija Zavod Global ob podpori SLOGE in pod
pokroviteljstvom JSKD-ja se vsem zbranim lepo zahvaljuje za udeležbo in sodelovanje in upa
na tako odličen odziv tudi ob prihodnjem mednarodnem dnevu spomina na trgovino s sužnji
in njeno ukinitev.

Webinar: What Happens after September 2015?
Kdaj? 28. avgust, 9.00 CET.
Skupina 'So Now What' je bila ustanovljena kot neformalno druženje organizacij civilne
družbe, z namenom skupnega premisleka o vzpostavitvi globalne kampanje, ki se osredotoča
na monitoring procesa določanja ciljev trajnostnega razvoja. Po določitvi ciljev trajnostnega
razvoja se omenjena skupina zaveda pomebnosti nadaljevanja zagovorniških aktivnosti ob
začetku novih globalnih procesov. S tem namenom tudi organizirajo Webinar o vlogi civilne
družbe pri implementaciji agende trajnostnega razvoja v prihajajočih letih.
Za več informacij o skupini 'So Now What' obiščite njihovo spletno stran. Na webinar se lahko
prijavite tukaj.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 18. in 27. avgustom 2015)

MOLDAVIJA (ukrepi za krepitev zaupanja)
Rok za prijavo: 19. oktober 2015
Več informacij
TOGO (skupen poziv za programa 'organizacij civilno družbene organizacije in lokalne oblasti' in
evropski inštrument za demokracijo in človekove pravice)
Rok za prijavo: 12. oktober 2015
Več informacij

Delovne priložnosti
Poziv za strokovnjaka za socialno ekonomijo

Euclid Network je razpisal delovno mesto za strokovnjaka za socialno ekonomijo.
Rok za prijavo je 6. september. Več informacij lahko najdete na njihovi spletni strani.
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

