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Sestanek predstavnikov nevladnih in humanitarnih organizacij s predsednikom Vlade RS
Predstavniki nevladnih in humanitarnih organizacij so se 28. avgusta sestali s predsednikom
Vlade RS. Pripravili in predstavili so predloge za odziv na napovedan povečan prihod
beguncev. Poleg predlogov odzivanja so nevladne in humanitarne organizacije izpostavile
problematičen način komuniciranja z javnostmi s strani Vlade RS na temo prihoda beguncev

ter poudarile pomen pozitivnega javnega diskurza. Ostale vsebinske predloge in komentarje
lahko preberete tukaj.
Predsednik Vlade RS je na podlagi sestanka imenoval koordinacijsko telo Vlade RS, katere
del so tudi predstavniki nevladnih in humanitarnih organizacij. Člani koordinacijskega telesa
Vlade RS so se še isti dan sešli ter napovedali nove sestanke, v kolikor bi bilo to potrebno.
Poziv nevladnih in humanitarnih organizacij Vladi Republike Slovenije za aktivnejšo
vlogo v primeru prihoda večjega števila beguncev v Slovenijo
Predstavniki devetnajstih nevladnih in humanitarnih organizacij so se sestali s ciljem
zagotoviti usklajen odziv na prihod večjega števila beguncev v Slovenijo, ki ga lahko
pričakujemo glede na dogajanje na jugu Evrope. Nevladne in humanitarne organizacije so v
celoti podprle vsebino pisma predsedniku Vlade Republike Slovenije (RS) dr. Miru Cerarju, ki
od Vlade RS zahteva celovit akcijski načrt za sprejem in integracijo beguncev. Organizacije
so se dogovorile glede skupnih zahtev do Vlade RS, ki mora čim prej sistemsko ukrepati in
poskrbeti, da se otroke, ženske in moške na begu dostojno sprejme ter jim pomaga
nadaljevati pot v državo, v katero so namenjeni (varni koridor), oziroma jih nastaniti v
Sloveniji, v kolikor to želijo. Obenem pa so se zavezale k usklajenemu medsebojnemu
delovanju.
Nevladne in humanitarne organizacije bodo ukrepale po svojih najboljših močeh in v skladu s
svojimi zmogljivostmi, od Vlade RS pa pričakujejo partnerski odnos ter vključitev v pripravo
strategij, načrtov in njihovo izvajanje. Ob tem pa poudarjajo, da je Vlada RS po
mednarodnem pravu dolžna zagotoviti zaščito ljudem, ki bežijo pred oboroženimi spopadi in
preganjanjem. Vlada RS ima za to na voljo tudi dovolj vzvodov moči.
Eno poglavitnih odprtih vprašanj ostaja, kako se bo Vlada RS lotila obravnave beguncev. Kako
bo vlada ukrepala neposredno vpliva na to, za kaj bo treba poskrbeti. Če bo država
obravnavala vse begunce, bo nujno potrebno, da poskrbi za učinkovite postopke, ki bodo
potekali dostojanstveno, upoštevajoč vse človekove pravice v postopku. Zato je potrebno
poskrbeti za dovolj uradnikov in prevajalcev ter za ustrezne prevode relevantnih obrazcev in
gradiv v več jezikov. To pa ni edina logistično-organizacijska naloga, ki jo mora vlada
opraviti. Gre za vprašanja prevozov ljudi, zdravstvene oskrbe, zagotovitve hrane in pitne
vode, javnih stranišč ipd. Posebna skrb mora biti namenjena ranljivim skupinam, na primer
družinam z otroki, ostarelim, bolnim, še posebej pa mladoletnim, ki potujejo brez
spremstva. Vsi ti ljudje potrebujejo posebno (o)skrb(o).
Ključni predlogi:
1. Vlada RS se mora organizacijsko in logistično pripraviti na prihod večjega števila beguncev
(več tisoč), tako da poskrbi za ustrezno infrastrukturo (namestitev, hrana, voda, zdravstvena
oskrba) in za čim hitrejše, učinkovite in dostojne postopke.
2. Vlado RS pozivamo, da preneha poudarjati varnostni vidik teh migracij v komunikaciji z
javnostjo. S tem kriminalizira begunce in jih prikazuje kot nevarne, povzroča nemir v
skupnosti, spodbuja nastanek protibegunsko nastrojenih civilnih pobud in razpihovanje
sovražnega govora.
3. Vladi RS predlagamo, da za redno komuniciranje in obveščanje javnosti zadolži
kompetentno osebo in še posebej okrepi komunikacijo z lokalnimi skupnostmi ter
prebivalstvom na območjih, kjer se predvideva nastanitev ljudi, obmejnih območjih in

območjih ob glavnih prometnih povezavah. Vladi RS priporočamo, da izkoristi pripravljenost
nevladnih in humanitarnih organizacij sooblikovati kakovostno obveščanje in komunikacijo.
4. Vladi RS predlagamo, da v koordinacijsko telo na vladni ravni vključi predstavnike
nevladnih in humanitarnih organizacij, ki bodo na terenu izvajale glavnino aktivnosti, še
posebej v povezavi s civilno zaščito in lokalnimi skupnostmi.
5. Vlado RS pozivamo, da glede na svoje načrte sprejemanja beguncev, opredeli krizna
območja in te lokalne skupnosti z jasnimi navodili pozove, da preventivno oblikujejo krizne
štabe na lokalni ravni.
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SLOGA – platforma nevladnih razvojnih in humanitarnih organizacij
Slovenska filantropija
Slovenska karitas
UNICEF Slovenija
Zavod GLOBAL
Zavod Krog
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Humanitarna pomoč za begunce dostavljena v Gorico
Društvo UP Jesenice in Društvo prostovoljcev Ejga za lepše Jesenice
dostavili humanitarno pomoč beguncem v Gorici. Tik za slovnesko mejo
približno sto, pretežno afganistanskih beguncev išče nove življenjske
priložnosti. Potem, ko so nekaj časa živeli na prostem in se umivali v
Soči, so jih italijanske oblasti preselile v šotore v središču mesta.
Društvo UP in Društvo prostovoljcev Ejga za lepše Jesenice sta prvi
priskočili na pomoč in donirali prve pošiljke humanitarne pomoči v obliki
hrane, kozmetike, oblačil in obutve. Pošiljko pomoči smo posredovali organizaciji "Insieme
con voi" iz Gorice, ki že nekaj mesecev neutrudno pomaga migrantom iz Afganistana, Iraka in
Sirije.
Več o delovanju organizacije "Insieme con voi" si lahko pogledate tukaj.
Fotogalerijo si lahko ogledate tukaj.
Pridružite se projektu Najboljše novice iz sveta in polepšajte mimoidočim dan z dobrimi
novicami
V Sloveniji se letos prvič pridružujemo evropskemu projektu Najboljše novice iz sveta
(World’s Best News). Projekt se je razvil na Danskem in je zgleden primer prostovoljskega
angažiranja pri širjenju pozitivnih informacij o ključnih razvojnih temah. Nosilec projekta je
nacionalni koordinator aktivnosti v sklopu evropskega leta za razvoj 2015 Ministrstvo za
zunanje zadeve Republike Slovenije, koordinator izvedbe pa Slovenska filantropija.
V Sloveniji bo 11. septembra zjutraj v več kot 20 slovenskih krajih 300 prostovoljcev
razdelilo 10.000 izvodov časopisa "Najboljše novice iz sveta" skupaj z brezplačnim
simboličnim zajtrkom, kefirjem Mlekarne Planika iz Kobarida. Med glavnimi cilji projekta je
mimoidočim predstaviti tudi prispevek Slovenije in slovenskih nevladnih organizacij na
področju razvojnega sodelovanja.
Pridružite se projektu in mimoidočim polepšajte dan z dobrimi novicami! Interes za
sodelovanje pri projektu sporočite na e-naslov adriana.aralica@sloga-platform.org do 4.
septembra. Usposabljanje prostovoljcev bo potekalo 8. septembra ob 16. uri v Ljubljani.
Kaj lahko nevladne organizacije delajo poleg ali namesto države?
V okviru Mreže za prostor je bila pripravljena strokovna študija z naslovom Analiza
potenciala NVO za prenos javnih funkcij. Dokument razčlenjuje strateško in normativno
podlago za prenos posameznih nalog države na večje nevladne organizacije, ki delujejo v RS
na področju varstva okolja in urejanja prostora.
Analiza je prikazala splošno oceno izvedljivosti nekaterih funkcij javne uprave, ki so se
izkazale kot potencialne funkcije za prenos na NVO. Gre za 6 širših področij upravnih nalog:
ozaveščanje/izobraževanje javnosti, NVO, javnih uslužbencev in predstavnikov gospodarstva
o varstvu okolja in urejanju prostora; raziskave in strokovne naloge; koordinacija dialoga z
NVO na področju varstva okolja in urejanja prostora; monitoring in nadzor posameznih
področij; sodelovanje pri upravljanju zavarovanih območij ter izvajanje tehnične pomoči pri
izvedbi programov evropske kohezijske politike. Kot najbolj realna možnost se je na podlagi

opravljene raziskave izkazala funkcija ozaveščanja in izobraževanja, saj ima pozitivno oceno
izvedljivosti prenosa glede na test prenosljivosti. To pomeni, da že ima ustrezen normativni
okvir, prepoznane potrebe po njenem prenosu, da obstajajo možni finančni viri in operativni
načini prenosa, ter nenazadnje, da obstajata vsaj dve mreži NVO, katerih članice bi lahko
izvajale to nalogo v praksi.
Med drugim dokument vzpostavlja postopek ocenjevanja izvedljivosti prenosa, kar vključuje
analizo potreb po prenosu, raziskave normativnega, operativnega in finančnega okvira ter
analizo potencialnega izvajalca prenešene funkcije. Konkretneje je razdelana ocena
izvedljivosti funkcije izobraževanja in usposabljanja, ki se je tekom priprave študije izkazala
kot tista z največ vzpostavljenimi mehanizmi za njeno takojšnjo uveljavitev.
Vir: Mreža za prostor
Analiza
Zagovorniki okolja so zaživeli
Zaživela je mreža in spletna stran Zagovornikov okolja. To je pomemben korak na področju
pravnega varstva okolja in prostora v naše skupno dobro, saj bo mreža zagotavljala pošteno
in neodvisno pravno podporo reševanju problemov onesnaženja in ogrožanja okolja. Na
Zagovornike okolja se lahko obrnejo predvsem nevladne organizacije, civilne iniciative in
lokalne pobude in sicer preko uporabe spletnega obrazca. Koordinator mreže Zagovornikov
okolja je Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC.
Mreža zagovornikov okolja je nastala kot projekt v partnerstvu med Pravno-informacijskim
centrom nevladnih organizacij – PIC, IPoP Inštitutom za politike prostora in Focus, društvom
za sonaravni razvoj. Projekt je namenjen krepitvi kapacitet za učinkovito pravno varstvo na
področju okolja, kar bo v pomoč zlasti okoljskim nevladnim organizacijam. S povezovanjem
pravnic in pravnikov, ki že delujejo na področju varstva okolja in urejanja prostora in
drugimi strokovnjaki s tega področja se bo povečala kapaciteta za pravno podporo varstvu
okolja v javnem interesu.
Več si lahko preberete tukaj.
Postani Junior ambasador UNICEF-a in pomagaj ustvariti svet po meri otrok
Junior ambasadorji UNICEF-a so aktivni mladi, ki radovedno odkrivajo svet otrokovih pravic,
nanje opozarjajo tako vrstnike kot tudi odrasle v svojem okolju, razmišljajo, razpravljajo,
ustvarjajo ter načrtujejo in izvajajo svoje projekte. Opozarjajo na položaj otrok v Sloveniji
in solidarno pomagajo vrstnikom v državah v razvoju.
Junior ambasadorji UNICEF-a so v Sloveniji aktivni že od leta 2010. So glasniki in zagovorniki
pravic vseh otrok. Prizadevajo si, da bi bil glas otrok slišan in njihovo mnenje upoštevano.
Njihovi majhni človekoljubni koraki na poti do cilja zrastejo v veliko pomoč.
Postani tudi TI Junior ambasador UNICEF-a. Več o njihovih aktivnostih in prijave najdete
tukaj.
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Zadnje čase smo priča medijskim podobam, ki v javnosti kriminalizirajo migrante in jih
prikazujejo zgolj kot problem. Migracije imajo lahko pozitivne demografske, socialne in
gospodarske posledice tako za države izvora kot za države prejemnice ter za migrante same.
Za povečevanje pozitivnih učinkov migracij in prispevanje k razvoju vseh morajo države
ustvarjati pogoje, ki omogočajo, da migranti lahko izkoristijo in udejanijo svoje sposobnosti
ter potenciale. Hkrati je potrebno tudi spregovoriti o vzrokih za migracije. Na tokratni
razpravi bomo spregovorili o tem, kaj lahko posamezniki in države naredijo za povečanje
pozitivnih učinkov migracij na same migrante ter na države izvora in prejemnice.
Govorniki bodo Aigul Hakimova (Protirasistična fronta brez meja), Alex Mugabe (Zavod
Voluntariat), Franci Zlatar (Slovenska filantropija) in Max Zimani (Zavod Global). Pogovor bo
povezal Albin Keuc (SLOGA).
Več informacij na 041339978. Udeležbo potrdite na info@zavodglobal.org.
Vabilo
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KAMBODŽA (Podpora za nastanek močnih akterjev civilne družbe v živinoreji)
Rok za prijavo: 20. oktober 2015
Več informacij
KAMBODŽA (Podpora za nastanek močnih ribiških skupnosti)
Rok za prijavo: 20. oktober 2015
Več informacij
KAMBODŽA (Podpora za nastanek močnih akterjev civilne družbe v kmetijskem sektorju)
Rok za prijavo: 20. oktober 2015
Več informacij

ALBANIJA (proizvodnja in razširjanje avdiovizualnih izdelkov o EU integraciji)
Rok za prijavo: 20. oktober 2015
Več informacij
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

