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Ste tudi vi #GlobalniSosed?
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.
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?
Namen projekta »Tudi ti si globalni sosed« je
naslavljati ta vprašanja, razbijati mite in predsodke, ki spremljajo te teme, ter prispevati h
globalni solidarnosti.
Poleg tematskih objav o razvojnem sodelovanju in globalni soodvisnosti na Facebooku in
Twitterju z oznako #GlobalniSosed oz. #GlobalNeighbour poskušamo skozi spletno
kampanjo, dogodke, promocijska gradiva in sodelovanje z mediji razvojne tematike
približati posameznikom.
Želimo si, da tudi Vi podprete našo kampanjo. Ker ste tudi vi #GlobalniSosed, kajne?
Pridružite se nam tako, da se fotografirate 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.
Več o projektu ter o podpornikih naše kampanje najdete tukaj.
SLOGA na LUPA festivalu
V četrtek, 24. septembra 2015, je na Prešernovem
trgu in v njegovi okolici že 14. leto zapored potekal
vseslovenski festival nevladnih organizacij LUPA. Na
tradicionalni prireditvi se je širši javnosti z odra in
stojnic predstavilo več kot 130 nevladnih organizacij v
vsej svoji barvitosti, pestrosti in raznolikosti. Med
njimi je bila tudi SLOGA, ki se je pridružila globalni
akciji »Action2015«.
Obiskovalci so na stojnici lahko izvedeli več o
delovanju platforme SLOGA, o projektih članic mreže
(razvojnih in humanitarnih projektih, globalnem učenju, socialni ekonomiji, trajnostnem
razvoju, pravični trgovini itd.), se vključili v različne akcije in pobude, se spoznali s
trajnostnimi razvojnimi cilji, prebrali naš Slogopis, si ogledali kratke filme o projektih v
Afriki, za najmlajše pa smo pripravili tudi poučne risanke.
Predstavili smo naša projekta »Tudi ti si globalni sosed« in »Izzovimo krizo«. Hkrati smo
pridružili globalni akciji »Action2015«. V okviru te akcije je več kot 250 000 ljudi iz več kot

100 držav na najrazličnejše načine pozvalo svetovne voditelje k držanju obljub, ki so bile na
ta dan podane v okviru Vrha Združenih narodov za sprejem post-2015 razvojne agende.
SLOGA na Festivalu slovenskih LAS
SLOGA se je predstavljala na Festivalu slovenskih LAS,
ki ga je Društvo za razvoj slovenskega podeželja v
sodelovanju z LAS Sožitje med mestom in podeželjem
in Mestno občino Ljubljana organiziralo 3. oktobra.
Rdeča nit tokratnega festivala je bila naravna in
kulturna dediščina kot priložnost za razvoj podeželja.
Prostovoljci platforme SLOGA so z mimoidočimi
poklepetali o pomenu lokalnega udejstvovanja za
globalni razvoj, jih pozvali, da se pridružijo kampanjam »Tudi ti si globalni sosed« in
»Izzovimo krizo«, ter predstavili projekt LADDER, katerega cilj je povečati vključenost
lokalnih skupnosti v globalno učenje in ozaveščanje o razvojnem sodelovanju.
Filmski večer “Tudi ti si globalni sosed” na Jesenicah
SLOGA je v sodelovanju z Društvom UP 1. oktobra v Hiši sreče na Jesenicah organizirala
filmski večer z dokumentarnim filmom “Tudi mi smo del istega sveta”. Udeleženci so
spoznali projekte slovenskih nevladnih organizacij na področju mednarodnega razvojnega
sodelovanja. Večer se je zaključil s pestro razpravo o globalnih izzivih in vlogi posameznika
pri zagotavljanju trajnostne prihodnosti.
Evropski poslanci Peterle, Fajon in Šoltes za enoten odziv na migracijsko vprašanje
Na razpravi o razvojnih izzivih, ki sta jo 18.
septembra
v
Hiši
Evropske
unije
organizirala SLOGA in Informacijska pisarna
Evropskega parlamenta, so se evropski
poslanci Lojze Peterle, Tanja Fajon in dr.
Igor Šoltes strinjali, da prihod večjega
števila beguncev v Evropo zahteva enoten
odziv – dogovoriti se je potrebno tako o
kratkoročnih kot tudi o dolgoročnih
ukrepih.
Razprava, ki je potekala pred pričetkom
Vrha Združenih narodov za sprejem post2015 razvojne agende v New Yorku, je
naslovila aktualne globalne izzive. Tanja Fajon je med ključnimi izzivi izpostavila podnebne
spremembe (številke okoljskih beguncev bodo zagotovo še večje kot aktualne številke
beguncev), energetiko, izzive trgovine z ljudmi in dostop do pitne vode. Peterle je kot
prioriteto razvojnega sodelovanja poudaril miroljubne in vključujoče družbe, ki so predpogoj
za uresničevanje človekovih pravic. Dr. Šoltes je opozoril na pomen ustreznih davčnih
sistemov za učinkovitost razvojne pomoči in izpostavil, da so kljub kompleksnosti
mednarodne politike razvojni cilji premalo zavezujoči – zagotovo je izziv globalnih vprašanj
neobstoj globalnega nadzornika.

V razpravi, ki jo je moderirala novinarka Maja Ratej, so evropski poslanci naslovili tudi
aktualno begunsko vprašanje. Dr. Šoltes je izpostavil, da je Evropa pred težko preizkušnjo
oz. na moralnem razpotju, kot se je izrazila Fajon, ki je begunsko krizo opredelila kot krizo
Evropske unije. Peterle je bil kritičen do dinamike reševanja migracijskih vprašanj, saj je
potrebno reševati vzroke težav, s čimer sta se strinjala tudi Fajon in dr. Šoltes – potrebni so
tako kratkoročni kot dolgoročni ukrepi. Peterle je kot ključno oviro poudaril pomanjkanje
politične volje, s čimer se je strinjala tudi Fajonova, ki je dodala, da so politični odločevalci
do zdaj spodleteli pri naslavljanju begunskega vprašanja. Nevladne organizacije in
prostovoljci so tisti, ki danes rešujejo begunsko vprašanje. »Število beguncev je obvladljivo,
instrumenti so na razpolago – vprašanje je, ali jih želimo uporabiti.« Zaključila je, da gre za
»hipokrizijo – za krize je soodgovorna Evropa, kot celina, ki je postavila visoke standarde
spoštovanja človekovih pravic, ki jih želi uveljaviti v svetu.« Glede odgovornosti je dr. Šoltes
dodal: »Čigavi so prstni odtisi v državah, iz katerih begunci bežijo?«
Peterle je povedal, da prihod večjega števila beguncev predstavlja socialni in kulturni izziv
za Evropo, vendar je izrazil željo, da se slovenska politika ne bi polarizirala na to temo.
Fajon je poudarila vidik, da se Evropa spreminja, kar je priložnost, posebej glede na
staranje prebivalstva, zato ne smemo ustvarjati strahov, ampak sta ključna čut do sočloveka
in moralna odgovornost za zagotavljanje dostojnega življenja. Evropski poslanci so se
strinjali o kompleksnosti begunskega vprašanja. Peterle je povedal, da je begunsko
vprašanje pokazalo, da nobena država ne more sama odgovoriti na nobeno globalno
vprašanje.
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč
ter Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji sta razpravo z evropskimi
poslanci o razvojnih izzivih organizirala skladno s ciljem evropskega leta za razvoj 2015 –
spodbuditi razpravo in kritičen premislek o aktualnih razvojnih izzivih. Leto 2015 je namreč
za mednarodno razvojno sodelovanje prelomno zaradi sprejemanja nove razvojne agende.
Brezplačno kosilo pred Evropskim parlamentom v Bruslju
Ste že slišali za izrek, da brezplačno kosilo ne
obstaja? Food for Life Global so v Bruslju
soorganizirali dogodek, ki je ponujal prav to. Razdelili
so okoli 1500 obrokov pred Evropskim parlamentom in
beguncem v Maximillian parku. Dogodek je bil
namenjen promociji trajnostne proizvodnje in
potrošnje hrane. Z dogodkom želijo opozoriti na
alternativne načine oskrbovanja s hrano, ki imajo
pozitivne učinke na planet, živali in ljudi.
Food for Life Global s podobnimi dogodki izraža podporo trajnostnim sistemom, ki se
osredotočajo na prehransko kakovost, ohranjanju tal in biotske raznovrstnosti, zaščito
možnosti preživetja kmetov, blaginjo živali, zmanjševanja odpadkov ter iskanje dolgoročnih
rešitev namesto uporabe gnojil, pesticidov in GSO.
Več o dogodku je dostopno tudi na tej povezavi.

Mit o razvojnem sodelovanju št. 12 – prostovoljstvo v tujini
Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni sosed« nadaljuje s tedenskimi
aktivnostmi razbijanja mitov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Tokratni
mit se ukvarja s problemom nepremišljenega prostovoljstva v tujini, ki velikokrat velja za
edini način delovanja posameznika v kontekstu razvojnega sodelovanja.
Mit št. 12 – Posameznik lahko najbolje pomaga pri razvojnem sodelovanju s prostovoljnim
delom v tujini.
Odgovor: Ne drži. Prostovoljstvo v tujini je lahko koristno orodje znotraj konteksta
mednarodnega razvojnega sodelovanja, tako za izvajalce, prostovoljce, kot tudi države
prejemnice. Hkrati pa lahko prostovoljstvo spremljajo številne negativne in škodljive prakse.
Posledično je zelo pomembno, kako dobro je prostovoljno delo organizirano, kako so
prostovoljci usposobljeni za delo, ki ga opravljajo, ali imajo organizacije, ki projekt
izvajajo, dobro ime v lokalni skupnosti, ali prostovoljno delo pomaga pri krepitvi lokalnih
zmogljivosti ter zaposlovanju lokalnega prebivalstva in ne pripomorejo k povečanju
odvisnosti in še mnogo več.
Hitro in enostavno do partnerske NVO kjerkoli v Evropi
V sodelovanju z ENNO (European Network of National Civil Society Organizations), ki
združuje krovne NVO mreže iz 19 članic EU, je CNVOS vzpostavili spletno bazo nevladnih
organizacij iz celotne Evrope, ki so zainteresirane za mednarodno sodelovanje. Na portalu
lahko nevladne organizacije samostojno ustvarijo svoj profil, v katerega vpišejo svoje
kontaktne podatke, reference in področja, na katerem si želijo mednarodnega sodelovanja,
s čimer bo o njih in njihovem delu obveščen širok krog potencialnih partnerjev.
Zainteresirani za partnerstvo pa lahko tako na enostaven in hiter način najdejo NVO, ki jo
iščejo.
Uporaba portala je brezplačna. Vabljeni k vpisu v bazo in/ali iskanju partnerjev. Upamo, da
vam bo baza v pomoč!

Kaj prinašajo cilji trajnostnega razvoja?
Kdaj: 8. oktober 20015, 14:00 - 16:00.
Kje: Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5; predavalnica 20.
Na Vrhu Združenih narodov za sprejem post-2015 razvojne agende, ki je potekal med 25. in
27. septembrom 2015 v New Yorku, so svetovni voditelji s konsenzom potrdili novo razvojno
agendo – 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki bodo usmerjali prizadevanja na področju
mednarodnega razvojnega sodelovanja do leta 2030. Cilji trajnostnega razvoja nadgrajujejo
prizadevanja razvojnih ciljev tisočletja, katerih rok za uresničitev je bil postavljen v leto
2015. S sklepnim dokumentom vrha »Agenda 2030 za trajnostni razvoj« so svetovni
voditelji opredelili univerzalen pristop do razvoja – cilje trajnostnega razvoja bodo
implementirale tudi države donatorice razvojne pomoči. Cilji trajnostnega razvoja zajemajo
tudi okoljsko agendo in bodo implementirani skozi partnerstva relevantnih deležnikov. »Nova
agenda je obljuba voditeljev vsem ljudem povsod. Je agenda za ljudi, za odpravo revščine v

vseh oblikah – agenda za planet, naš skupen dom«, je dejal generalni sekretar Združenih
narodov Ban Ki-moon.
V letošnjem letu obeležujemo tudi evropsko leto za razvoj 2015, ki poteka pod sloganom
»Naš svet, naše dostojanstvo, naša prihodnost«. Je prvo evropsko leto, posvečeno
zunanjepolitični temi. V Sloveniji je nacionalni koordinator aktivnosti v evropskem letu za
razvoj 2015 Ministrstvo za zunanje zadeve.
Po Vrhu Združenih narodov za sprejem post-2015 razvojne agende vas SLOGA – platforma
nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, Društvo za
Združene narode za Slovenijo, Fakulteta za družbene vede in Ministrstvo za zunanje
zadeve vabijo na razpravo »Kaj prinašajo cilji trajnostnega razvoja?« Razprava bo potekala
8. oktobra 2015 ob 14. uri na Fakulteti za družbene vede (Kardeljeva ploščad 5;
predavalnica 20).
Na razpravi bodo sodelovali:
- Martin Nesirky, direktor, Informacijska služba Združenih narodov na Dunaju (uvodni video
nagovor);
- prof. dr. Maja Bučar, Fakulteta za družbene vede,
- Tadej Furlan, pooblaščeni minister, Sektor za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč,
Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije,
- Adriana Aralica, SLOGA – platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in
humanitarno pomoč.
Razprava bo potekala v angleškem jeziku.
Vljudno vabljeni!
Prosimo, da potrdite udeležbo preko e-pošte adriana.aralica@sloga-platform.org.
Dobre prakse namestitve migrantov v Trstu
Kdaj: 9. oktober 2015, 18:00 - 20:00.
Kje: Mestni muzej Ljubljana, Gosposka 15, Ljubljana.
Pobuda STAKNIMO GLAVE vabi na predstavitev dobre prakse namestitve ljudi z mednarodno
zaščito, ki ga izvaja italijanski solidarnostni konzorcij ICS (Consorzio Italiano di Solidarietà).
Govorca: Gianfranco Schiavone (predsednik italijanskega solidarnostnega konzorcija ICS) in
Tomaž Gregorc (socialni operater za pomoč migrantom v ICS)
Moderatorka: Mojca Pajnik (raziskovalka na Mirovnem inštitutu)
Begunski kampi, centri za tujce in azilni domovi na eni strani in številne ponudbe ljudi, da bi
gostili begunce na svojih (praznih ali naseljenih) domovih na drugi strani. Prihod prve večje
skupine beguncev v Slovenijo, ki so jo tudi hitro pustili za sabo, je med drugim kot pereče
vprašanje slovenske azilne politike za mnoge, ki se s področjem migracij ne ukvarjamo

profesionalno, osvetlil tudi vprašanje namestitve prosilcev za mednarodno zaščito. V
predstavitvi bosta predstavnika Italijanskega solidarnostnega konzorcija ICS govorila o tem,
zakaj begunski kampi, centri za tujce in azilni domovi niso prava rešitev in kaj je lahko
alternativa temu.
Italijanski solidarnostni konzorcija ICS je organizacija z več kot dvajsetletno zgodovino, ki je
bazirana v Trstu, kjer imajo več prošenj za azil kot v celotni Sloveniji. Praksa ICS izhaja iz
prepričanja, da so centralizirane namestitve (kampi, veliki bivalni centri) geti, ki povzročajo
izolacijo prosilcev za mednarodno zaščito. Zato izvajajo sistem razpršenih nastanitev v
stanovanjih, ki jih najemajo na nepremičninskem trgu, in drugih dejavnosti za boljše in lažje
vključevanje prosilcev za mednarodno zaščito v družbo. V predstavitvi bodo predstavljeni
način delovanja in financiranja ICS, težave, s katerimi se soočajo, in načini, kako jih
premagujejo.
Skuhna talk – kaj se dogaja na mejah?
Kdaj: 8. oktober 2015, 19:00 - 20:00.
Kje: Skuhna, Trubarjeva 56, Ljubljana.
Vabljeni na Skuhna Talk! v četrtek, 8.10.2015, ob 19h v Skuhno (Trubarjeva 56,
Ljubljana). Slovenija naj bi v naslednjih dneh pričakovala večjo intenzivnost prihodov
migrantov predvsem iz Sirije, Iraka in Afganistana. Na tokratnem Skuhna Talk se boste lahko
pogovarjali z ljudmi, ki imajo neposredne informacije iz mej med Slovenijo in Hrvaško in
med Hrvaško in Srbijo.
Pogovor se bo dotaknil tudi vzrokov in posledic begunske ‘krize’, predvsem pa o tem, kako iz
nje. Pri tem je treba poudariti, da politike EU neposredno prispeva k umiranju in trpljenju
na mejah ter da nekateri mediji s poročanjem prispevajo k neracionalnemu strahu pred
begunkami in begunci, ki ni bazirano na dejstvih.
Zaradi prostorskih omejitev vas prosimo za potrditev udeležbe na tel: 041 339 978 ali
info@zavodglobal.org. Skuhna Talk! organizira Zavod Global v sodelovanju z Zavodom
Voluntariat in Protirasistično fronto brez meja.
Vabilo

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 29. septembrom in 6. oktobrom 2015)
TURČIJA (Okrepitev sistema za upravljanje ribištva)
Rok za prijavo: 5. november 2015
Več informacij
TANZANIJA (Izboljšanje konkurenčnosti ter povečanje verige dodane vrednosti malih kmetov)

Rok za prijavo: 16. november 2015
Več informacij
KOLUMBIJA (Tematski program organizacij civilne družbe v Kolumbiji)
Rok za prijavo: 20. november 2015
Več informacij
UKRAJINA (Približevanje zakonodaje Ukrajine na področju certificiranja aerodromov / letališč in
plovnosti z ustreznimi normativi in standardi EU)
Rok za prijavo: 1. december 2015
Več informacij

Drugi tuji in domači razpisi
UNDEF razpis za projekte s področja krepitve demokracije
Sklad Združenih narodov za demokracijo vabi organizacije civilne družbe, da zaprosijo za
finančna sredstva za projekte s področja krepitve demokracije.
Letno razpisno obdobje poteka med 15. novembrom in 31. decembrom.
Za več informacij obiščite njihovo spletno stran.
Razpis Central European Initiative za sofinanciranje projektov na temo migracij
Central European Initiative je izdal razpis za sofinanciranje projektov na temo migracij.
Predlogi projektov morajo biti osredotočeni na krepitev zmogljivosti in prenos znanja z
omenjenega področja.
Rok za prijavo: 30. oktober 2015
Več
informacij
na
spletni
applications.coopfund@cei.int.
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Prijavnica
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.
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