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Udeleženci MUNSC Salient podprli kampanjo Tudi ti si globalni sosed
Mednarodna mladinska konferenca »MUNSC
Salient: Youth Conference on Global Matters« v
organizaciji Društva za ZN za Slovenijo je
uspešno zaključena. Konferenca je potekala
pod častnim pokroviteljstvom predsednika
Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milana
Brgleza. Konferenci se je pridružila tudi SLOGA
s kampanjo »Tudi ti si globalni sosed«, katere
cilj je posameznikom približati pomen
razvojnega sodelovanja in idejo globalne
solidarnosti v vedno bolj soodvisnem svetu.
Društvo za ZN je med 13. in 17. julijem 2015 na
Fakulteti za družbene vede organiziralo mednarodno mladinsko konferenco z naslovom
»MUNSC Salient: Youth Conference on Global Matters«. V sklopu mladinske sekcije društva že
tri leta deluje Model United Nations Slovenia Club (MUNSC), ki je konferenco organiziral v
sodelovanju z Academic Forum for Foreign Affairs Graz in Brussels Model European Union.
MUNSC Salient je mladinska konferenca, ki dopolnjuje tradicionalne simulacije ZN (Model
United Nations – MUN) z izobraževalnimi vsebinami v obliki interaktivnih predavanj, okroglih
miz in delavnic. Na petdnevni konferenci je sodelovalo 70 udeležencev iz Avstrije, Belgije,
Bosne in Hercegovine, Češke, Črne Gore, Hrvaške, Italije, Kameruna, Makedonije, Nemčije,
Srbije in Slovenija. Krovna tema konference je bila begunska kriza. Udeleženci so svoje
pogajalske sposobnosti preizkusili kot delegati v okviru treh odborov. V okviru simulacije
Varnostnega sveta ZN so udeleženci razpravljali o begunski krizi in sektaškem nasilju v
Libanonu, delegati tretjega odbora Generalne skupščine ZN so se pogajali o zaščiti beguncev
in notranje razseljenih oseb v Siriji, Evropski svet pa je razpravljal o krepitvi evropske
solidarnosti v luči povečanega pritoka beguncev v Evropsko unijo.
Konferenco je otvoril častni pokrovitelj dr. Milan
Brglez, predsednik Državnega zbora Republike
Slovenije. Leto 2015 je prelomno za mednarodno
skupnost, ko se ZN sooča z izzivom, da preoblikujejo
deklarativne milenijske razvojne cilje v učinkovite cilje
trajnostnega razvoja. Sledil je nagovor ge. Caroline Van
Buren, namestnice regionalnega predstavnika s
predstavništva Urada Visokega komisariata ZN za
begunce (UN High Commissoner for Refugees – UNHCR)
za Osrednjo Evropo. Po otvoritvi slovesnosti je potekala
okrogla miza z veleposlaniki o post-2015 razvojni agendi in migrantski problematiki.
Veleposlaniki so se strinjali, da bodo cilji trajnostnega razvoja gradili na napredku
milenijskih razvojnih ciljev. Dotaknili so se tudi povečanega pritoka beguncev v Evropsko
unijo in vlogi EU pri zagotavljanju pravic beguncev.
Razprava se je nadaljevala drugi dan konference z okroglo mizo »Fortress Europe – EU
approach on complex global refugee crisis?«, na kateri so sodelovali poslanka v Evropskem
parlamentu mag. Tanja Fajon, mag. Emil Ferjančič, vodja Sektorja za globalne izzive na
Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, doc. dr. Nikolai Jeffs s Fakultete za
humanistiko Univerze na Primorskem in William Ejalu z Regionalnega predstavništva UNHCR

za Osrednjo Evropo. Mag. Fajon je glede ključa za razporeditev beguncev po državah
članicah EU izpostavila, da so te številke človeška življenja. Ejalu je dejal, da je reševanje
problema z gradnjo ograje na Madžarskem politični nesmisel. Mag. Ferjančič je podaril, da
je potrebno migracijska vprašanja naslavljati v povezavi z razvojnim in gospodarskim
sodelovanjem. Panelisti so se strinjali, da je ključno vprašanje, kako spremeniti negativno
konotacijo begunskih tematik.
Tretja okrogla miza s predstavniki Ministrstva za notranje
zadeve, Slovenske filantropije, Pravno-informacijskega
centra in kulturnega mediatorja z begunskega centra
CARA v Italiji je naslovila izzive pri zagotavljanju pravic
beguncev. Govorci so se strinjali, da mora Slovenija še
naprej krepiti svoje zmogljivosti integracije in da je
pozitivna diskriminacija ključna za ne le pravno, temveč
tudi dejansko enakopravnost beguncev.
Konferenca se je zaključila z zaključno slovesnostjo v prostorih Mestne občine Ljubljana.
Pestre razprave v sklopu okroglih miz in vseh odborov so potrdile, da je aktualna begunska
kriza pereče in zelo kompleksno vprašanje.
Človekove pravice, klimatske spremembe in razseljevanje ljudi: poročilo Universal Right
Group
Decembra letos se bodo svetovni voditelji srečali v Parizu, ter
poskušali doseči zavezujoč dogovor o načinih za zaustavitev
globalnih klimatskih sprememb. COP21 bo tako ena najbolj
pomembnih mednarodnih konferenc, ki se je kadarkoli zgodila.
Hkrati pa bo eno najpomembnejših srečanj na tem človekovih
pravic v zadnji polovici stoletja.
(Ne)Zmožnost držav po dosegi obvezujočega globalnega dogovora
v Parizu bo imela odločilen vpliv na življenja, obete, upanje,
dostojanstvo in pravice milijonov ljudi po vsem svetu. Prav tako
bo imela ogromen vpliv na premike prebivalstva, saj bodo bolj
pogoste in intenzivne nesreče razseljevale vedno več ljudi, tako
znotraj držav kot preko mednarodnih meja.
Razsežnosti potencialnih izzivov za človečnost in planet in posledično odgovornost na
ramenih svetovnih voditeljev ter širše mednarodne skupnosti še dodatno osvetljuje novo
poročilo raziskovalnega inštituta Universal Rights Group.
Vir: Universal Rights Group
Države članice so sprejele nov dogovor o agendi trajnostnega razvoja znotraj Združenih
narodov
3. avgust 2015 – države članice so se odzvale na poziv o vzpostavitvi leta 2015 kot leta za
globalno akcijo. Sprejeli so dogovor o »drzni, ambiciozni in transformativni« agendi
trajnostnega razvoja za naslednjih 15 let, je dejal Ban Ki-moon.

Sprejet dogovor – »Spreminjamo naš svet: agenda 2030 za trajnostni razvoj« (Transforming
our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development) – označuje kulminacijo
prizadevanj, ki so se pričela pred tremi leti s konferenco ZN o trajnostnem razvoju 2012.
Nova agenda temelji na uspehu milenijskih razvojnih ciljev, ciljni datum katerih je bilo leto
2015, in vsebuje 17 ciljev trajnostnega razvoja.
»Naslovili so pogoje, ki bi omogočali celotnemu človeštvu dostojno življenje brez revščine,
lakote in neenakosti, kjer bi vsi, moški in ženske, dečki in deklice lahko do konca razvili svoj
potencial«, je še dejal Ban Ki-moon. »S tem smo vsi mi obvezani postati odgovorni globalni
državljani, ki skrbijo tako za prikrajšane, kot tudi za ekosisteme našega planeta ter
klimatsko akcijo, od katere so odvisna življenja nas vseh«.
»Pred nami je velika, drzna agenda. Sedaj moramo narediti vse, da jo spremenimo v
realnost za vsakega človeka«.
Ban Ki-moon je pohvalil vodstvo Sam Kutesa, predsedujočega Generalni skupščini Združenih
narodov, in prispevek predstavnikov civilne družbe, privatnega sektorja, akademske sfere,
parlamentarcev in »milijonov ljudi na vseh koncih sveta, ki so delili svojo vizijo sveta, kot si
ga želijo«.
Na novinarski konferenci se mu je pridružila Amina Mohammed, posebna svetovalka za
razvojno načrtovanje post-2015, in Wu Hongbo, generalni podsekretar Združenih narodov za
ekonomsko in socialna vprašanja, kot tudi povezovalca pogajanj, irski veleposlanik David
Donoghue in kenijski veleposlanik Macharia Kamau.
»To je resnično agenda, ki pripada ljudem«, je dejal Ban Ki-moon o ciljih trajnostnega
razvoja, katere je primerjal s spiskom obveznosti za vsakega državljana.
»Omenjeni cilji se osredotočajo na ljudi in so hkrati dojemljivi za vprašanja, ki se dotikajo
našega planeta. So univerzalni in se posledično nanašajo na vse države, a hkrati
prepoznavajo različne stvarnosti in zmožnosti«.
Naslednji mesec bodo svetovni voditelji formalno sprejeli novo agendo trajnostnega razvoja
na vrhu Združenih narodov v New Yorku. Na koncu leta bodo v Parizu poskušali sprejeti
ambiciozni univerzalni dogovor o klimatskih spremembah.
»Lahko smo prva generacija, ki bo končala globalno lakoto in zadnja generacija, ki bo
preprečila najhujše učinke globalnega segrevanja, še preden bo prepozno«, je izjavil Ban Kimoon. »Mednarodna skupnost je storila ogromen korak proti uresničevanju tega cilja s
sprejetjem omenjenega dogovora. Sedaj moramo vzdržati ta zagon«.
Sam Kutesa je medtem pohvalil konsenz o sprejetem končnem dogovoru ter dodal, da bo »ta
transformativna agenda odprla novo poglavje v zgodovini razvoja«.
Vir: Združeni narodi
Poziv Slovenske filantropije k enakopravni obravnavi starejših v ciljih trajnostnega
razvoja
Slovenska filantropija je Ministrstvo za zunanje zadeve pozvala, naj si prizadevajo za
enakopravno obravnavo starejših v ciljih trajnostnega razvoja.

Slovenska filantropija je članica globalne mreže Help Age International. Ker Slovenija
zastopa stališče, da je potrebno cilje trajnostnega razvoja načrtovati za ljudi vseh
generacij, MZZ pozivajo, naj si prizadevajo, da bodo starejši v ciljih obravnavani enako kot
druge skupine.
Življenjska doba se povsod podaljšuje. Nov okvir razvoja mora upoštevati vse ljudi, od
rojstva do smrti. Trenutna realnost, izpuščene priložnosti, marginalizacija in diskriminacija,
ki so jo občutili milijoni zaradi starosti, se mora z letom 2015 končati, zato Slovenska
filantropija Ministrstvo za zunanje zadeve poziva k podpori predlaganim spremembam.
Poziv za kandidate za nagrado Sever-Jug 2015
Center Sever-Jug, ki deluje znotraj Sveta Evrope, poziva k nominacijam za nagrado SeverJug 2015. Dobrodošle so vsi predlogi za kandidate, ki so se dokazali v promociji solidarnosti
med Severom in Jugom.
Pred pošiljanjem predlogov preko spletne strani, se obrnite na dodatne informacije o zgoraj
omenjeni nagradi.
Rok za oddajo predlogov je bil podaljšan do 1. septembra 2015. Predloge lahko pošljete na
nsc_prize@coe.int.

E-seminar na temo Global Education: the Human Rights Dimension
Kdaj? 31. avgust – 25. september

Center Sever-Jug, ki deluje v okviru Sveta Evrope, vabi na e-seminar na temo Global
Education: the Human Rights Dimension.
Rok za prijavo je 23. avgust.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 28. in 4. avgustom 2015)
ČRNA GORA - KOSOVO (program čezmejnega sodelovanja)
Rok za prijavo: 15. september 2015
Več informacij
AFGANISTAN (širitev in izboljšanje storitev za invalide)

Rok za prijavo: 29. oktober 2015
Več informacij
Evropski inštrument za demokracijo in človekove pravice
Rok za prijavo: 1. oktober 2015
Več informacij

Drugi domači in mednarodni razpisi
Javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno
zaščito«

Ministrsto za notranje zadeve je objavil javni razpis za izvedbo projekta »Pomoč pri
nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito«. Predmet javnega razpisa je izvajanje
pomoči pri nastanitvi in oskrbi prosilcev za mednarodno zaščito, ki so nastanjeni v azilnem
domu, pomoč pri uveljavljanju njihovih pravic, operativna pomoč in socialna integracija ter
zagotavljanje kvalitetnega preživljanja prostega časa.
Rok za prijavo je 26. avgust 2015.

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

