Mit št. 14 – ‘odvisnost’ od razvojne pomoči in razvojnega sodelovanja
SLOGA z novim razlagalnim prispevkom “Tudi ti lahko prispevaš k medkulturni strpnosti
in socialni pravičnosti”
SLOGA z novim razlagalnim prispevkom “Tudi ti lahko prispevaš k trajnostnemu razvoju”
SLOGA in Lucija Čirović o beguncih
ADRA Slovenija ponovno zbira pomoč za begunce

Feed the World Week
SKUHNAWOOD – The Last Flight to Abuja (Nollywood)
Skuhna Talk – Avtonomija in nadzor migracij v evropskih »tamponskih conah«
Nove delavnice “Gledam širše, vidim več”
Skodelica pravičnega, prosim!
Izobraževanje Nazaj v življenje, Proti trgovini z otroki

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 15. in 20. oktobrom 2015)

Mit št. 14 – ‘odvisnost’ od razvojne pomoči in razvojnega sodelovanja
Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni sosed«
nadaljuje s tedenskimi aktivnostmi razbijanja mitov na
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Tokratni mit
se nanaša na problematiko ustvarjanja odvisnosti držav v
razvoju od razvojne pomoči in razvojnega sodelovanja.
Mit št. 14: Razvojno sodelovanje povzroča odvisnost držav v
razvoju in ne pripomore k trajnostnemu razvoju teh držav.
Odgovor: Ne drži. Premišljeno načrtovane politike razvojnega
sodelovanja, ob upoštevanju koncepta skladnosti politik za
razvoj, delujejo v smeri krepitev zmogljivosti držav v razvoju
in zmanjševanja odvisnosti od razvojne pomoči. Kar 14 od 30
držav, ki so najbolj odvisne od razvojne pomoči v letu 2000, je
do leta 2009 zmanjšalo delež porabe proračunskega denarja, ki izhaja iz razvojne pomoči,
za več kot 20 odstotkov. Seveda pa ne gre zanikati obstoja škodljivih praks in politik, ki pod
pretvezo razvojnega sodelovanja vzpostavljajo neo-kolonialne odnose z državami v razvoju.
SLOGA z novim razlagalnim prispevkom “Tudi ti lahko prispevaš k medkulturni strpnosti
in socialni pravičnosti”
SLOGA, platforma NVO za razvojno sodelovanje in
humanitarno pomoč je v sodelovanju s Televizijo
Slovenija, bolj podrobno z otroško informativno
oddajo Infodrom, pripravila kratek razlagalni
prispevek, s katerim želi vsebini medkulturne
strpnosti in socialne pravičnosti približati tudi
najmlajšim. Hkrati se dotakne tudi vzrokov
prihoda beguncev
v
Evropo
in
pomena integracije beguncev.
Prispevek je nastal v okviru projekta Action/2015. Gre za rastoče
državljansko gibanje s skoraj 2000 sodelujočimi organizacijami in
koalicijami iz 145 držav. Združuje nas prepričanje, da je leto 2015
ključno za napredek v boju proti podnebnim spremembam,
revščini in neenakostim. Aktivnostim pobude se je pridružila tudi
SLOGA – platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje
in humanitarno pomoč.

SLOGA z novim razlagalnim prispevkom “Tudi ti lahko prispevaš k trajnostnemu razvoju”
SLOGA, platforma NVO za
razvojno
sodelovanje
in
humanitarno
pomoč
je
v
sodelovanju
s
Televizijo
Slovenija, bolj podrobno z
otroško informativno oddajo
Infodrom,
pripravila
kratek
razlagalni prispevek, s katerim
želi razvojne vsebine približati
tudi
najmlajšim.
Prispevek
govori o dostopu do čiste pitne
vode in ciljih trajnostnega
razvoja.
Prispevek se dotika vprašanj nove razvojne agende, t. i. ciljev trajnostnega razvoja. Kot
verjetno veste, so se v septembru in oktobru v New Yorku v ZDA zbrali svetovni voditelji, saj
je potekalo 70. Plenarno zasedanje Združenih narodov. Udeleženci zasedanja so potrdili 17
ciljev trajnostnega razvoja, ki bodo svetovno prihodnost oblikovali do leta 2030.
Prispevek je nastal v okviru projekta Action/2015. Gre za rastoče
državljansko gibanje s skoraj 2000 sodelujočimi organizacijami in
koalicijami iz 145 držav. Združuje nas prepričanje, da je leto 2015
ključno za napredek v boju proti podnebnim spremembam, revščini in
neenakostim. Aktivnostim pobude se je pridružila tudi SLOGA –
platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno
pomoč.

SLOGA in Lucija Čirović o beguncih
SLOGA je v okviru gibanja Action/2015 skupaj z
Lucijo Ćirović pripravila kratek skeč, ki na šaljiv
način opozarja na obstoj številnih stereotipov v
slovenski družbi ter o nujnosti solidarnega ravnanja
z begunci. Namen prispevka je osveščati javnost o
zmotah, ki jih lahko zasledimo v javnih razpravah o
sprejemanju migrantov in beguncev v Sloveniji, o
prekomernem poudarjanju varnostnih vprašanj v
tem kontekstu ter potrebi po aktivni pomoči ljudem v stiski.
Prispevek si lahko pogledate tukaj.
Action/2015 je rastoče državljansko gibanje s skoraj 2000 sodelujočimi
organizacijami in koalicijami iz 145 držav. Združuje nas prepričanje, da je
leto 2015 ključno za napredek v boju proti podnebnim spremembam,
revščini in neenakostim. Aktivnostim pobude se je pridružila tudi SLOGA –
platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno
pomoč.

ADRA Slovenija ponovno zbira pomoč za begunce
ADRA Slovenija ponovno zbira materialno ter denarno pomoč za begunce. Predvsem
potrebujejo hrano. Zaenkrat oblačil ne zbirajo v Ljubljani, temveč samo v Brežicah.
Podatki za zbiranje MATERIALNE POMOČI:
DATUM: od torka (20. 10.) do petka (23. 10.)
ČAS: 16h – 19h
KRAJ: skladišče na Njegoševi 15.
DODATNE INFORMACIJE: Mateja (040 654 909)
SEZNAM MATERIALNE POMOČI, ki jo zbirajo:
HRANA:
– mleko, vodo, sok,
– ribje konzerve,
– sir (topljeni in v lističih),
– marmelada,
– kokošja pašteta,
– energijske in žitne ploščice,
– piškoti, čokolada,
– plastičen jedilni pribor in krožnike,
– otroško hrano,
– kruh.
HIGIENA:
– zobne krtačke,
– zobne paste,
– mila,
– vlažilni robčki za dojenčke,
OSTALO:
– OTROŠKI VOZIČKI IN KENGURUJČKI so nujno potrebni.
ZBIRANJE FINANČNIH SREDSTEV:
Ker materialne pomoči ni dovolj, predvsem hrane, jo moramo kupovati. Zato potrebujemo
tudi denar.
Lahko ga nakažete na poseben bančni račun, kjer se zbirajo finančna sredstva samo za
begunce:
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.
Vir: ADRA Slovenija

Feed the World Week
Kje: EKO365 (Runkova 2).
Food for Life Global vabi na dogodka – okroglo mizo in otvoritev centra za presežke hrane –
v okviru tedna Feed the World.
Več informacij o dogodkih najdete v vabilu.
Za morebitna vprašanja o dogodkih se obrnite na europe@ffl.org.
SKUHNAWOOD – The Last Flight to Abuja (Nollywood)
Kdaj: 24. oktober, ob 19. uri
Kje: Skuhna
Vsako četrto soboto v mesecu, vas vabimo na kino večere s filmski vrhunci afriške, azijske in
južno ameriške filmske industrije. Nollywood (Nigerija), Gollywood (Gana), Bollywood
(Indija) in mnogi drugi vam bodo odprli vrata v nove poglede na svet skozi filmsko umetnost
iz nezahodne perspektive.
Prvi Skuhnawood organiziramo v sodelovanju z Društvom Nigerijcev v Sloveniji, ki je lani
prvič v Sloveniji predvajal film “The Last Flight to Abuja”, produkt nigerijske filmske
industrije Nollywood. Film je bil med ljubljanskim občinstvom odlično sprejet, zato ga bomo
tokrat skupaj predvajali še enkrat.
Film je v angleščini, prostovoljci Društva Nigerijcev v Sloveniji pa so ga opremili celo s
slovenskimi podnapisi.
Vstopnine ni, zaradi omejenega števila sedežev pa prosimo za vnaprejšnjo rezervacijo v FB
inbox, na mejl info@skuhna.si ali na tel. številko 031338654.
Skuhna Talk – Avtonomija in nadzor migracij v evropskih »tamponskih conah«
Kdaj: 22. oktober, ob 19. Uri
Kje: Skuhna
Zavod Global vas vabi na Skuhna Talk. Ta teden se boste z doc. dr. Uršulo Lipovec Čebron in
doc. dr. Jelko Zorn pogovarjali o avtonomiji in nadzoru migracij v evropskih »tamponskih
conah«.
Dva ključna koncepta s pomočjo katerih mislimo sodobne migracije sta nadzor nad
priseljevanjem in avtonomija migracij, pri čemer je pomembno izpostaviti, da je v praksi
prvi odgovor na drugega in ne obratno. Koncept avtonomije migracij omogoča razumeti
begunce/begunke in migrante/migrantke onstran viktimizacije in varnostnega diskurza.

Nadzor nad migracijami bo razčlenjen na osnovi normaliziranih diskurzov o
migrantih/beguncih (ločevanje beguncev in ekonomskih migrantov, diskurz žrtve, zloraba
azila) ter značilnih ukrepov (zapiranje »nelegalnih« migrantov in eksternalizacija evropskih
meja).
Ključni argument je, da v praksi nadzor nad priseljevanjem blokira – ne le avtonomijo
migracij – temveč tudi sistem mednarodne zaščite. Omenjeni koncepti in prakse se
odslikavajo v eksternaliziranih evropskih mejah – »tamponskih conah« – ki naj bi prevzele
evropski sistem mednarodne zaščite ter varovale EU pred migracijami.
Na osnovi nedavnih dogodkov, ko so migranti/begunci množično razkrili vso absurdnost
sedanje migracijske politike in si izborili koridor preko nacionalnih meja, boste na prakse v
»tamponskih conah« pogledali s perspektive avtonomije migracij, torej tudi onstran
zatiranja in neučinkovitega sistema zaščite.
Debatni večer “Skuhna Talk” organizira Zavod Global.
Vstopnine ni.
Več informacij: info@zavodglobal.si
Nove delavnice “Gledam širše, vidim več”
Kdaj: 22. oktober, ob 18. uri
Kje: Ustvarjalnik (Zemljemerska ulica 12)
Na delavnici boste pod mentorstvom priznanega fotografa Matjaža Tančiča skozi fotografski
objektiv spoznavali priseljence, ki so si v Ljubljani ustvarili svoj dom. Nato boste lahko
spoznali ljubiteljsko pisateljico, Seiko Araki Gerl iz Japonske.
Pridite prisluhniti poeziji življenja, prežete z milino japonske gejše!
Delavnica bo potekala v angleškem jeziku!
Vabilo
Skodelica pravičnega, prosim!
Kdaj: 22. oktober, med 9. in 13. Uro
Kje: Info točka Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljubljana
V četrtek 22. oktobra med 9. in 13. uro v okviru projekta “Etični potrošnik v supermarketu –
Supply Chainge – za pravične trgovske verige” vas Društvo Focus ponovno vabi na
izobraževanje.
Po zelo uspešnem prvem delu (Etična potrošnja in trgovske verige), ki so ga izvedli v aprilu v
Poligonu, so pripravili še drug sklop, ki je bolj praktičen in vam nudi veliko informacij o
ozadju posameznih izdelkov. Z vami bosta strokovnjaka za pravično trgovino Živa Lopatič

(3Muhe, Odjuga, Buna) in Rene Suša (Humanitas, Buna). Preko interaktivne delavnice vam
bosta prikazala ozadje proizvodnje kave, kakava in bombaža.
Po delavnici boste združili moči in naredili načrt za akcijo, ki jo boste (skupaj) izvedli na
Dan brez nakupov (27. november).
Program
9.00
DELAVNICA Skodelica pravičnega, prosim! Kakav, kava in bombaž ter sivo ozadje
njihove proizvodnje (Živa Lopatič in Rene Suša)
11.30 Pravični
11.45 Skupna akcija ob Dnevu brez nakupov: Se nam pridružite? (Focus)
12.45 Zaključek
Lokacija: Info točka Okoljskega centra, Trubarjeva 50, Ljubljana
Udeležba je brezplačna. Število mest je omejeno, zato je prijava obvezna.
Izobraževanje Nazaj v življenje, Proti trgovini z otroki
12. novembra 2015 bo v Ljubljani potekalo izobraževanje NAZAJ V ŽIVLJENJE; Proti trgovini
z otroki.
Izobraževanje je namenjeno vsem, ki se pri svojem delu srečujejo z najbolj ranljivimi v
družbi – otroki in mladostniki, študentom humanističnih smeri, staršem, zainteresiranim
prostovoljcem Karitas ter vsem, ki želijo bolje spoznati delo Karitas na področju boja proti
trgovini z ljudmi.
Izobraževanje je brezplačno, vendar je zaradi omejenega števila mest ter priprave potrdil
potrebna prijava.
Prijave sprejemajo do zapolnitve mest oz. do 6. novembra 2015. na tel. 01 300 59 62 oz. 031
470 151 ali na e-naslov projekti@karitas.si.
Vabilo
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HAITI (Tematski program organizacij civilne družbe in lokalnih oblasti)
Rok za prijavo: 12. december 2015
Več informacij

SOMALIJA (Visoko šolstvo za cestno infrastrukturo in energetske storitve)
Rok za prijavo: 30. november 2015
Več informacij
UKRAJINA (Podpora državne mejne straže Ukrajine v nadaljnjem razvoju IBM-a pristopov za
odkrivanje preverjanja potnih listin in ukradenih vozil)
Rok za prijavo: 11. december 2015
Več informacij
MEHIKA (Tematski program organizacij civilne družbe in lokalnih oblasti)
Rok za prijavo: 1. december 2015
Več informacij
ČRNA GORA (Mladi, ženske in dolgotrajna brezposelnost na trgu dela)
Rok za prijavo: 1. februar 2015
Več informacij
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

