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Poziv za proaktivno vlogo Slovenije na Vrhu EU-Afrika o migracijah  
 
SLOGA je danes dr. Miru Cerarju, predsedniku Vlade Republike Slovenije, posredovala poziv 
za proaktivno vlogo Slovenije na Vrhu EU-Afrika o migracijah, ki poteka 11. in 12. novembra 
v Valletti. Program srečanja na Malti je na žalost osredotočen na pet varnostno-
nadzorstvenih vsebinskih prioritet, ki govorijo o: 
 

 izboljšanju nadzora nad mejami, 

 preprečevanju in ukrepanju zoper tihotapce ljudi ter trgovanju z ljudmi, 

 preprečevanju vseh oblik »neregularnih« migracij, 

 krepitvi sporazumov o vračanju »neregularnih« migrantov in to celo na način 
vezave vračanja z dostopnostjo razvojne pomoči in 

 prenosu dela sredstev za razvojno pomoč v višini 1.8 milijard evrov z Evropskega 
razvojnega sklada, izvorno namenjenih državam Podsaharske Afrike, za namen 
krepitve nadzorovanja meja v severnoafriških državah. 

 
V platformi SLOGA smo poudarili, da zgolj varnostno-nadzorni ukrepi ne naslavljajo 
temeljnih razlogov za povečano število beguncev, migrantov in prebežnikov v Evropski uniji, 
in predsedniku vlade predlagali, da v svojih nastopih in pogovorih na Vrhu na Malti, poleg 
spoštovanja temeljnih človekovih pravic in človekovega dostojanstva, izpostavi: 

 da bo Slovenija dosegla 0,33 % BNP sredstev za mednarodno razvojno 
sodelovanje, za kar bi morala do konca leta 2015 objaviti akcijski načrt za doseganje 
tega cilja; 

 da Slovenija ne podpira vezave razvojne in druge pomoči na pripravljenost držav 
za sprejemanje ljudi, katerim je bila zavrnjena pravica do zatočišča ter mednarodne 
zaščite. 

 
Ostale predloge lahko preberete v priponki. 
 

 
Odločno in trdno slediti vrednotam solidarnosti, svobode, strpnosti in medsebojnega 
spoštovanja 
 
Skupina nevladnih in humanitarnih organizacij, ki sodelujemo pri zagotavljanju pomoči 
begunkam in beguncem, izražamo globoko obžalovanje nad petkovim terorističnim dejanjem 
v Parizu in obsojamo zavržni poboj nedolžnih ljudi ter ustvarjanje ozračja nezaupanja, 
sovraštva in strahu. 
 
Dogodek je in bo močno zaznamoval Francijo, Evropo, našo prihodnost. Predstavnice in 
predstavniki skupine nevladnih in humanitarnih organizacij podpiramo zaščito pravic 
posameznic in posameznikov do varnosti in svobode, vendar opozarjamo, da se prebivalci 
Evrope ne smemo ujeti v past sovraštva in strahu, ki nam je s takšnimi dejanji nastavljena. 

http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/11/20151111-PV-Malta-Poziv-za-proaktivno-vlogo-RS.pdf


Ravno sedaj moramo še bolj odločno in trdno slediti temeljnim vrednotam EU, vrednotam 
solidarnosti, svobode, strpnosti in medsebojnega spoštovanja. Napadalci so izbrali prav cilje 
in kraje, kjer ljudje najrazličnejših barv, narodov ter veroizpovedi drug ob drugem uživajo 
svobodo v vsej njeni pojavnosti. 
 
Na grožnjo terorizma se je vedno treba odzvati odločno, a z najvišjo stopnjo upoštevanja 
človekovih pravic. 
 
Opozarjamo tudi, da terorizma ne smemo povezovati z begunkami in begunci: ljudje iz 
Sirije, Iraka, Afganistana in drugih držav k nam prihajajo ravno zaradi brezumnosti nasilja, 
kot smo mu bili priča v Parizu; prav s tem in z vojno so bili soočeni v svojih državah ter pred 
tem bežijo. Države so obvezane, da v skladu z mednarodnim begunskim pravom zaščitijo 
ljudi, ki bežijo pred oboroženimi konflikti in preganjanjem. 
 
V času, ko se še posebej posvečamo strpnosti, si v slovenskem javnem in političnem prostoru 
želimo odprte, vključujoče ter strpne debate o reševanju globalne begunske krize in 
nadaljnjega iskrenega sodelovanja pri delu z begunkami in begunci. Njihove zgodbe zdaj še 
bolje razumemo. 
 
Amnesty International Slovenija 
 
Društvo Ovca 
 
Društvo za nenasilno komunikacijo 
 
Društvo UP Jesenice 
 
HUMANITAS Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti 
 
Jezuitsko združenje za begunce Slovenije 
 
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij PIC 
 
SLOGA – platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč 
 
Slovenska filantropija 
 
Slovenska fundacija za UNICEF 
 
Slovenska karitas 
 
Zavod Krog 
 
Zavod Povod 
 
Zavod Voluntariat 
 
Združenje mladih, staršev in otrok Sezam 
 
Izjava za javnost 
 
 
 

http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/11/20151117-Izjava-Pariz-FIN.pdf


Teden globalnega učenja letos o enakosti v praksi 
 

Med 14. in 22. novembrom 2015 v 
Sloveniji že deveto leto poteka Teden 
globalnega učenja v organizaciji 
SLOGA, platforme nevladnih 
organizacij za razvojno sodelovanje in 
humanitarno pomoč. Letošnja osrednja 
tema je Udejanimo enakost. V 
različnih krajih bo na to tematiko 
potekalo več dogodkov, od predavanj, 
projekcij filmov, razstav, družboslovnih 
dni in obiskov v tujini. 

 
Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2015 je »Udejanimo enakost«, ki se osredotoča na 
globalne vidike soočanja z neenakostmi na različnih področjih, kot so odpravljanje vseh 
oblik revščine in lakote, enakosti spolov, opolnomočenja žensk, dostopa do vode, energije, 
zaposlitve, naseli, doseganje prehranske varnosti, spodbujanje trajnostnega kmetijstva, 
zagotavljanje vključujočega in kakovostnega izobraževanja, razbijanje predsodkov in 
stereotipov, migrantska in begunska vprašanja, konfliktna območja. Tema se lahko navezuje 
na številna širša področja, kot so lokalne in globalne neenakosti, stereotipi, medkulturni 
dialog, globalno državljanstvo, globalna odgovornost do območij, ki trpijo hudo lakoto in 
revščino, spoštovanje človekovih pravic, begunska kriza, socialna nepravičnost, 
prostovoljstvo, človekoljubnost … 
 
Patricija Virtič, koordinatorica Tedna globalnega učenja 2015: »Tudi letos so se 
izobraževalne ustanove in nevladne organizacije odzvale pozivu k sodelovanju pri Tednu 
globalnega učenja. Še posebej nas navdušuje izvirnost pri pripravi aktivnosti, pri tem smo 
jim z nasveti pomagali tudi na Slogi. Potekale bodo številne zanimive delavnice, predavanja 
z izkušnjami nevladnikov, okrogle mize s strokovnjaki, projekcije dokumentarnih filmov, 
razstave, učenci se bodo preizkusili na literarnih in likovnih delavnicah. Tematika bo tako 
osvetljena iz različnih vidikov, s tem bo še bolj poudarjena globalna soodvisnost – da je vsak 
izmed nas delček istega sveta.« 
 
Cilji Tedna globalnega učenja so spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo šolsko 
osebje, študente in profesorje, mladinske skupine, raziskovalne institucije, medije, občine, 
poslance, ministre in druge vladne predstavnike k raziskovanju in razmišljanju o globalni 
soodvisnosti, solidarnosti in globalnem državljanstvu. »Namen tedna je opozoriti na 
različnosti in neenakosti tako na lokalnem kot tudi globalnem nivoju ter spodbujati k 
razumevanju osrednjih idej globalnega državljanstva in globalnega trajnostnega razvoja. 
Vsak izmed nas lahko vpliva na reševanje globalnih problemov, kot so svetovna revščina, 
neenakopravnost spolov, otroško delo, trgovina z ljudmi, migracije in vojni konflikti za 
doseganje pravičnejšega razvoja sveta. Potrebe po vključevanju vseh državljanov sveta v 
skupnih prizadevanjih za pravičnejši razvoj so zdaj, ob begunski krizi, še toliko bolj 
potrebne, « pojasnjuje Marjan Huč, direktor platforme SLOGA. 
 
Teden globalnega učenja vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug 
organizirajo države članice Sveta Evrope že od leta 1999. V tem tednu v številnih evropskih 
državah potekajo dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne 
soodvisnosti in solidarnosti. 
 
Globalno učenje je vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in 
posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Namen procesa je spodbujati posameznike in 



skupnosti za lastno angažiranje in delovanje na področju razreševanja ključnih skupnih 
izzivov človeštva. Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani lahko z lastnim 
delovanjem ter delovanjem znotraj organizacij prispevajo k bolj pravičnim in trajnostnim 
ekonomskim, socialnim, okoljskim in na človekovih pravicah temelječim državnim in 
mednarodnim politikam. 
 
Seznam vseh dogodkov je dostopen na Slogini spletni strani. 
 
Več informacij: 
Patricija Virtič, koordinatorica Tedna globalnega učenja 2014, patricija.virtic@sloga-
platform.org 
 
031 410 550; 01/434 44 02 
   
www.tuditi.si 
 
www.sloga-platform.org 
 
Izjava za javnost 
 

 
Mit o razvojnem sodelovanju št. 18 – ustavljanje beguncev z gradnjo ograj  
 
Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni sosed« nadaljuje s tedenskimi 

aktivnostmi razbijanja mitov na področju mednarodnega 
razvojnega sodelovanja. V skladu z aktualnimi dogodki v 
mednarodni skupnosti nadaljujemo z mini serijo 
naslavljanja neresnic in s tem povezanim širjenjem 
nestrpnosti ob prihodu večjega števila beguncev v Evropsko 
unijo. Tokratni mit se nanaša na odločitve številnih držav, 
tudi Slovenije, za gradnjo ograj na meji. 

 
Mit: Postavljanje ograj bo ustavilo begunce. 

 
Odgovor: Ne drži. Postavljanje ograj in zidov bo zgolj 
prisililo ljudi k iskanju novih, nevarnejših poti h končnemu 
cilju. Če ponazorimo s primerom: takoj ko so oblasti 
ogradile dostop do pristanišča s trajekti v francoskem 
Calaisu, so ljudje začeli iskati druge poti. Prehod so iskali 

preko podvodnega predora. Rešitev leži ravno v podiranju ograj in zidov ter ustvarjanju 
možnosti za varen in human prehod ljudi. 
 

 
Človekove pravice prioriteta v pogovorih na Vrhu v Valletti, poziva CONCORD 
 
(Bruselj, Valletta, 10. november 2015) Evropsko združenje nevladnih organizacij za pomoč in 
razvoj (European NGO Confederation for Relief and Development – CONCORD) je izjemno 
zaskrbljen s pristopom vlad Evropske unije (EU) pred Vrhom o migracijah EU–Afrika, ki 
poteka 11. in 12. novembra v Valletti. 
 
CONCORD obsoja osredotočanje na varnostne ukrepe in pogojevanje sklepanja sporazumov s 
partnerskimi državami s ponovnim sprejemanjem migrantov, ki se izvaja proti njihovi volji. 
Vlade držav članic EU bi morale skladno naslavljati temeljne vzroke tokov prisilnih migracij 

http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/11/SEZNAM-dogodkov-TGU-2015-za-SPLET.pdf
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/11/SLOGA-TEDEN-GLOBALNEGA-U%C4%8CENJA-2015-sporo%C4%8Dilo-za-javnost.pdf
http://www.voxeurop.eu/en/content/article/4979788-debunking-ten-myths
http://sputniknews.com/europe/20150729/1025171888.html
https://www.hrw.org/news/2015/07/30/dispatches-france-enough-tragic-deaths-calais


in razseljevanja z uporabo različnih političnih instrumentov, upoštevajoč temeljne človekove 
pravice ter pravne obveznosti, ki izhajajo iz mednarodnih pogodb. 
 
»Pristop EU, ki na prvo mesto postavlja varnostne politike in varovanje mej (»držimo jih 
zunaj«) in izsiljuje države, katere naziva partnerske, v ponovni sprejem migrantov 
(»pošljimo jih nazaj«) ni zgolj kratkoročen, temveč v neskladju s temeljnimi vrednotami 
odprte evropske družbe. Družbe, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic in človekovega 
dostojanstva ter spodbujanju miru in solidarnosti med državami«, je dejal Johannes 
Trimmel, predsednik CONCORD-a. 
 
CONCORD poziva k drugačnemu pristopu, ki omogoča izpolnjevanje obljub držav članic EU, 
vključno s cilji trajnostnega razvoja, in ki bo skladen s konceptom skladnosti politik za 
razvoj. CONCORD hkrati poziva evropske in afriške voditelje k spoštovanju ter zagotavljanju 
varnosti in dostojanstva migrantov ter spodbujanju in implementaciji pristopa k migracijam, 
ki bo temeljil na človekovih pravicah. 
 
Uradna razvojna pomoč ne sme biti instrumentalizirana za gostitev beguncev in iskalcev 
azila 
 
CONCORD verjame, da uporaba sredstev, namenjenih za uradno razvojno pomoč, za 
naslavljanje begunske krize znotraj držav EU ni sprejemljivo. 
 
»Redke razvojne vire je treba uporabiti za pospešitev mednarodne zaščite, odpravljanje 
temeljnih vzrokov prisilnih migracij in razseljevanja ter za vlaganje v vključujoče načine 
razvoja. Razvojna pomoč se zato ne sme uporabljati za sprejem prosilcev za azil v Evropi, 
boj proti tihotapcem z ljudmi ljudi niti za financiranje okrepitve mejnih kontrol afriških 
držav. Če se bo sedanji trend namenjanja sredstev razvojne pomoči za gostovanje begunce 
nadaljeval, bo največji prejemnik evropske razvojne pomoči v prihodnosti postala Evropa«, 
je dejal Bob van Dillen iz CONCORD-a. 
 
CONCORD tudi obžaluje popolno pomanjkanje vključenosti evropske in afriške civilne družbe 
na Vrhu v Valletti ter posledično pomanjkanje možnosti izražanja pomislekov in priporočil za 
udeležence Vrha s strani akterjev civilne družbe. 
 
Vir: CONCORD 
 

 
S slovensko pomočjo do trajnostnega razvoja v šolah v Bosni in Hercegovini 
 
Ljubljana, november 2015 – Medtem, ko so oči javnosti uprte na situacijo beguncev, je 
Zavod KROG skupaj s Slovensko vojsko in Mestno občino Ljubljana odposlal za dva kamiona 
pomoči v šolski opremi in inventarju štirim šolam v Občini Zavidovići v Bosni in Hercegovini, 
ki so sredi maja 2014 utrpele škodo. 
 
Preteklo leto se je velik del Bosne in Hercegovine soočil s poplavami, ki so premagale rekord 
v zadnjih 120 letih. Škoda je bila ogromna. Danes se nekdaj poplavljena področja vračajo k 
normalnim potem življenja. Večina javne infrastrukture je obnovljene za zadovoljivo 
uporabo. Še vedno pa so manjše šola na obrobjih in v manjših mestih ostale zapostavljene. 
Letos je Zavod Krog v okviru projekta »Pomoč obnovi poplavljenih javnih institucij v BiH« 
obnovil štiri osnovne šole v občini Srebrenik in Zavidovići ter Zdravstveni dom Sapna. Projekt 
je sofinanciralo Ministrstvo za zunanje zadeve Slovenije. 
 

http://www.concordeurope.org/news-room/item/476-human-rights-must-be-priority-at-the-valletta-summit-says-concord


Zavod Krog je že v juniju in novembru 2014 s pomočjo slovenskih šol poslal dva kamiona 
pomoči šolskega inventarja in računalniške opreme v BiH namenjen šolam in vrtcu. Letos so 
k akciji pristopile šole iz Celja (Srednja ekonomska šola, Gimnazija Celje, I. Osnovna šola 
Celje, OŠ Prebold, OŠ Ljubečna) in Ljubljane (OŠ Valentin Vodnik, Šolski center PET, OŠ Tone 
Čufar) ter Združenje Sezam, Never give up in Racio Social. 
 
Slovenske opreme so se razveselili otroci iz II. OŠ Zavidovići, Gimnazije Rizah Odžekić 
Zavidovići, Srednje mešane šole Zavidovići in OŠ Kovači. Oprema, ki bi se sicer znašla na 
odpadu ali reciklaži, bo tako še naprej služila svojemu namenu generacijam dijakov ter 
omogočala boljše pogoje izobraževanja otrok in dela učiteljev. 
 
Zavod KROG izvaja socialne programe, ki prispevajo k izboljšanju življenjskih razmer ljudi 
ter pripomorejo k boljši vključenosti v družbo in zmanjšanju diskriminacije na Zahodnem 
Balkanu, Sloveniji, Egiptu, Libanonu, Ugandi, Afganistanu in Jordaniji. Temeljno načelo je s 
humanostjo izboljšati in pomagati ljudem v stiski. 
 

 
SLOGA na javni tribuni o medijih in beguncih 
 

SLOGA se je udeležila javne tribune Mediji in begunci: 
Prispevek k razumevanju dogodkov ali k poglabljanju 
predsodkov?, ki je potekala, 11. novembra 2015 v 
Pritličju. Javno tribuno je organiziral Mirovni inštitut, 
na njej pa so kot gostje omizja sodelovali novinarji 
Gorazd Rečnik, Uroš Škerl Kramberger, Adi Omerović, 
fotografinja Meta Krese in Boris Vezjak, univerzitetni 
profesor in avtor bloga. 

 
Udeleženci dogodka so iskali odgovore na vprašanja, 
kako mediji in novinarji v Sloveniji poročajo o prihodu 

beguncev in kako ga razlagajo. Koliko poročila in analize v medijih temeljijo na znanju in 
etiki? Eni poudarjajo humanitarni vidik, drugi varnostni; ali je možen drugačen pristop? 
 
Profesor Boris Vezjak je domačim medijem in novinarjem očital, da ne znajo misliti in ne 
vidijo nasprotij, ki jih politika sporoča v povezavi z begunsko krizo. Izrazil je razočaranje 
nad nesposobnostjo medijev, da bi zagrabili protislovne izjave in jih kritizirali. Prav tako je 
opozoril, da nam oblast narekuje, kako moramo videti in razumeti ograjo, novinarji pa ne 
opazijo protislovij in jih ne kritizirajo. 
 
Gorazd Rečnik, novinar na Valu 202, Radia Slovenija, je dan, ko je Slovenija začela 
postavljati žico na meji, težek dan za vse, ki poudarjajo humanitarni vidik trenutne krize. 
Mediji so po njegovem mnenju vse prepogosto zgolj prenašalci vladnega diskurza, ki pa je 
izrazito varnostno naravnan. Poudaril je, da smo do potez Hrvaške kritični, da pa je sam na 
terenu videl, da je odnos hrvaških prostovoljcev in policije bolj human od slovenskih. 
 
Prisotni so opozorili na trend političnega zapiranja dotoka informacij in zapiranja lokacij, ki 
so povezane z begunsko krizo. Mediji in novinarji bi se zato morali temu odločno in čim 
enotneje upreti. 
 
Spregovorili so tudi o izzivih in ovirah, s katerimi s srečujejo novinarji, snemalci in 
fotoreporterji, pa tudi o vlogi urednikov. Ali delo novinarjev pri poročanju o beguncih 
omogočajo ali otežujejo vladne institucije in drugi akterji? Smo s poročanjem slovenskih 
medijev bližje razumevanju dogodkov in perspektiv, ali pa so se dodatno poglobili predsodki 



in evropocentrizem? Kakšen vpliv na medijsko agendo v Sloveniji pri poročanju o beguncih 
imajo tuji mediji? 
 
Pomembno vlogo v javni razpravi o beguncih igrajo spletni komentarji in družbena omrežja. 
Pojavlja se sovražni govor o beguncih. Pomembno je, da ukrepamo tako kot posamezniki, 
sodelujoči pa so se strinjali tudi, da je potrebno jasno stališče policije, tožilstva in drugih 
javnih struktur glede problematike sovražnega govora. Kritizirali so neodzivnost državnih 
organov. 
 
Pri tem so nekateri opozorili, da mediji in novinarji običajno ostajajo zgolj pri posledicah 
krize, ne vprašajo pa se o njenih vzrokih. 
 

 
Združene države Amerike podpirajo projekt nevladnih organizacij na področju begunske 
in migrantske tematike v vrednosti 100.000 ameriških dolarjev  
 
Veleposlaništvo Združenih držav Amerike (ZDA) v Ljubljani in SLOGA, nacionalna platforma 
nevladnih organizacij, ki izvaja dejavnosti na področju mednarodnega razvojnega 
sodelovanja, globalnega učenja in humanitarne pomoči, sta danes podpisali dogovor o 
sodelovanju. SLOGA podpira in nudi pomoč slovenskim nevladnim in humanitarnim 
organizacijam pri mreženju in mediaciji, nudi pa jim tudi platformo za sodelovanje. Podpora 
s strani Veleposlaništva ZDA v Sloveniji bo nevladnim in humanitarnim organizacijam 
pomagala okrepiti in izboljšati medsebojno komunikacijo ter koordinacijo odziva na 
begunska in migrantska vprašanja, pa tudi okrepiti in izboljšati medsebojno komunikacijo ter 
koordinacijo z zunanjimi partnerji. 
 
Slovenske nevladne organizacije in civilna družba igrajo močno ter pozitivno vlogo pri 
podpori desettisočim beguncem in migrantom, ki potujejo skozi Slovenijo. Projekt se 
osredotoča na izboljšanje zmogljivosti organizacij civilne družbe pri odgovoru na trenutne 
izzive, pa tudi na dolgoročne aktivnosti, povezane z integracijo ranljivih družbenih skupin. 
 
Ob tej priložnosti je ameriški veleposlanik Brent R. Hartley izjavil: »Veseli nas, da 
sodelujemo s platformo SLOGA, posamezniki in civilnodružbenimi organizacijami, ki so se na 
humanitarne izzive begunske ter migrantske problematike odzvali najbolj aktivno. Upamo, 
da bo projekt pomagal nevladnim organizacijam pri njihovem vztrajnem trudu pomagati 
tistim, ki so pomoči najbolj potrebni.« 
 
SLOGA se Veleposlaništvu ZDA v Sloveniji zahvaljuje za hiter odziv in podporo nevladnim 
organizacijam pri njihovi koordinaciji izvajanja človekoljubnih aktivnosti ter spremljanju 
dogodkov na terenu, v sprejemnih in nastanitvenih centrih. »Čeprav večina beguncev samo 
prehaja preko Slovenije, vsi vemo, da sta dobra koordinacija človekoljubne pomoči in 
spremljanja dogodkov na terenu ključnega pomena. Gre za ljudi in narediti moramo vse, kar 
je v naši moči, da spoštujemo človekovo dostojanstvo. V nekem trenutku se bo določeno 
število beguncev odločilo ostati v naši državi in humanitarne skupnosti ter nevladne 
organizacije lahko pomagajo njim, pa tudi prostovoljcem, ki jim bodo nudili različne oblike 
pomoči,« je dodal Marjan Huč, direktor platforme SLOGA. 
 
 
 
 
 
 



Za vse podrobne informacije smo vam na voljo na oddelku za odnose z javnostmi 
ameriškega veleposlaništva (Špela Horjak, elektronska pošta: horjaks@state.gov, telefon: 01 
200 56 16, mobilni telefon: 040 523 148) in pri vodji zagovorništva na platformi SLOGA (Albin 
Keuc, elektronska pošta: albin.keuc@sloga-platform.org, telefon: 01 434 44 02, mobilni 
telefon: 041 749 468). 
 
Izjava za javnost 
 

 
‘Stronger together’ – Skupaj močnejši  
 
4. in 5. novembra je v Hotelu Central v Ljubljani potekal osrednji dogodek slovenske mreže 
Fundacije Anne Lindh (ALF). Udeleženci konference so naslovili aktualno situacijo v zvezi z 
migracijskimi tokovi, izzive migracij in integracije ter globalno izobraževanje kot način 
sožitja med kulturami in religijami. Dogodek je omogočil tudi mreženje med članicami 
mreže ALF ter priložnost za premislek o sodelovanju v prihodnosti. 
 
Prvi panel – »Skupaj močnejši« – se je osredotočal na aktualno situacijo v zvezi z 
migracijami preko sredozemskih držav proti Severu in Evropi. Govorci so opisovali situacije v 
tranzitnih državah ter opisovali na težave in izzive s katerimi se spoprijemajo. Govora je bilo 
tudi o pomenu večkulturne družbe, integraciji ter s tem povezanimi dobrimi praksami. V 
razpravi so sodelovali Mustafa Erdogan iz DeM Turkey Istanbul, Ilias Rafail iz IASIS inštituta v 
Atenah, Alvaro Will Ibanez Tudela iz Solidaridad Sin Fronteras, prof. Dr. Abelhamid El-
Zoheiry, predsednik Evro-sredozemske univerze EMUNI, Abraham Azzopardi iz Malte, Darja 
Golež iz Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije ter Gregor Preac, novinar in 
pisatelj iz Slovenije. Razpravo je moderiral Robert Križanič, nacionalni koordinator 
slovenske mreže ALF. 
 
Na drugem panelu – »Izzivi migracij in integracije danes ter jutri« – sta sodelovala častni 
generalni konzul Hašemitske kraljevine Jordanije, Samir Amarin, ter mag. Arage Mesfin, 
strokovnjak za integracijsko politiko iz Nizozemske. Razpravo je moderiral Eyachew Tefera 
iz Inštituta za afriške študije. 
 
Kasneje je sledilo predavanje z naslovom »Globalno izobraževanje za sožitje med 
kulturami in religijami«, ki ga je izvedel Srečko Šorli, raziskovalec, ki se ukvarja s filozofijo 
znanosti. Preostanek popoldneva je bil namenjen letnemu srečanju organizacij članic 
slovenske mreže ALF. 
 
Drugi dan so potekale različne delavnice, ki so osvetljevale prakse izvajanja medkulturnega 
dialoga. 
 
“Skupaj smo močnejši” je skupni projekt več organizacij članic slovenske mreže Fundacije 
Anna Lindh (ALF). Osrednji cilji foruma so krepitev mreže, širitev sodelovanja med 
konzorcijskimi partnericami in promocija sodelovanja med partnerji znotraj mreže ALF v 
Sloveniji ter z drugimi državami. Projekt je usmerjen v promocijo realnosti in vzpostavljanje 
zaupanja arabskim državam ter njihovim prebivalcem. 
 
 
 
 
 
 

http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/11/U.S.-PR.pdf


 
 
Okrogla miza »Življenje v slumu« 
 
Kdaj: 17. novembra ob 18.00. 
 
Kje: Kavarna SEM (Metelkova 2, Ljubljana). 
 
O slumih, ki jih v slovenščini imenujemo barakarska naselja, se vedno govori z negativnim 
prizvokom. Je tovrstna predstava upravičena ali gre za stereotip, v katerega je mogoče 
podvomiti ? O tem, kako izgleda življenje v slumih, o turističnih ogledih slumov ter vlogi in 
položaju žensk v slumih, pa tudi o tem, kaj »slum« sploh je, se bomo pogovarjali z gosti, ki 
živijo ali delajo v Keniji, Mehiki in Ruandi. 
 
Z nami bodo: 
 
Ben Ooko Ouma, ustanovitelj in vodja nevladne organizacije Amani Kibera iz Kenije, 
 
Barbara Vodopivec, raziskovalka na univerzi Ludwig-Maximilians-Universität v Münchnu, 

 
Maja Ladić, raziskovalka na Mirovnem inštitutu. 
 
Pogovor bo povezovala Alma Rogina, vodja projektov pri društvu Humanitas. 
 
Dogodek organiziramo v okviru projekta »Skavtinje in skavti razmišljamo globalno!«. Glavni 
namen projekta je prenos znanja med NVO, ki delujejo na področju globalnega učenja, in 
skavtskimi organizacijami iz sedmih evropskih držav ter spodbujanje pristopa globalnega 
učenja v aktivnostih skavtskih organizacij na lokalni, nacionalni, evropski in globalni ravni. 
 
Vabilo 
 

 
Gledam širše, vidim več 
 

Kdaj: 19. novembra 2015, ob 18. 
uri. 

 
Kje: Ustvarjalnik, Zemljemerska 
ulica 12 v Ljubljani. 

 
Voluntariat vas ponovno vabi k 
sodelovanju na delavnicah 
Gledam širše, vidim več. 

 
Naslednja delavnica bo v četrtek 19. novembra ob 18. uri v Ustvarjalniku. Na delavnici 
boste pod mentorstvom priznanega fotografa Matjaža Tančiča skozi fotografski objektiv 
spoznavali priseljence, ki so si v Ljubljani ustvarili svoj dom. Nato boste srečali pisateljico 
Eriko Johnson Debeljak iz ZDA. 
 
Pridite prisluhnit zgodbi “slovenske pisateljice, ki ustvarja v angleščini”. 
 

 

http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/11/Okrogla-miza_Zivljenje-v-slumu_VABILO.pdf


Kulturna ambasada Palestine 
 
Kdaj: 23. novembra do 30. novembra 2015. 
 
Kulturna ambasada Palestine skuša širiti prostore razumevanja. Pripoveduje zgodbo o 
Palestini in Palestincih. O deželi na Bližnjem vzhodu, v kateri svoboda ni nekaj 
samoumevnega. O deželi oljk in pomaranč z bogato kulturno-zgodovinsko dediščino, v kateri 
pa so ljudje prisiljeni živeti za zidovi in v izgnanstvu in od katerih ima 5 milijonov ljudi 
status begunca. 
 
V okviru Kulturne ambasade Palestine bomo razmišljali o vlogi Evrope in Slovenije v Izraelu 
in Palestini. Mednarodna skupnost ostaja do izraelske okupacije in apartheida ravnodušna, 
ter gospodarsko, vojaško in raziskovalno sodelovanje med Izraelom in Evropo le še povečuje. 
Odnos Evrope do Izraela in Palestine ne izpostavi le geostrateških interesov, ki so v ozadju, 
temveč postavi pod vprašaj tudi razumevanje človekovih pravic, demokracijo in spoštovanje 
mednarodnega prava. 
 
Vabljeni, da se nam pridružite pri odpiranju alternativnih prostorov za te pripovedi. 
 
Ponedeljek 23. 11., ob 19. uri: Pritličje, Mestni trg 2. Otvoritev Kulturne ambasade 
Palestine. Widad Tamimi, mlada palestinska pisateljica trenutno bivajoča v Ljubljani, bo 
spregovorila o palestinski filmografiji (pogovor bo potekal v angleščini). Glasbenik Marko 
Korošec bo večer spremljal z glasbo na oud. Prisotnim bo poklonjen spomin na Palestino. 
Sledi manjša pogostitev. Večer je organiziran v sodelovanju s skupino Ibriq iz Trsta, ki prek 
palestinske literature ozavešča o palestinskem vprašanju. 
 
Torek 24. 11., ob 18. uri: Slovenska Kinoteka, Miklošičeva cesta, 28. Fertile Memory. 
Predvajanje celovečernega filma, ki ga je leta 1980 režiral palestinski režiser Michel Khleifi. 
V prisotnosti režiserja. 
 
Sreda 25. 11., ob 18. uri: Slovenska Kinoteka, Miklošičeva cesta, 28. Ma’loul Celebrates its 
Destruction. Predvajanje kratkega filma (1985) palestinskega režiserja Michela Khleifija. 
Filmu bo sledil pogovor z režiserjem. Pogovor bo vodila Widad Tamimi. Dogodek bo potekal v 
angleščini. 
 
Ponedeljek 30. 11., ob 12. uri: Velika dvorana Fakultete za družbene vede, Univerza v 
Ljubljani. The Role and Responsibility of Israeli Media in the Ongoing Occupation. Predavanje 
izraelskega novinarja Gideona Levyja. Gosta bo predstavil prof. dr. Zlatko Šabič, prodekan 
za mednarodno sodelovanje in predstojnik katedre za mednarodne odnose na Fakulteti za 
družbene vede. Dogodek je organiziran v sodelovanju s Študentskim sociološkim društvom 
SocioKlub in bo potekal v angleščini. 
 
Ponedeljek 30. 11., ob 18. uri: Klub CD, Cankarjev dom. Occupation and Democracy: a 
Paradox. Pogovor z izraelskim novinarjem Gideonom Levyjem. Pogovor, ki ga bo povezovala 
novinarka Kristina Božič, bo potekal v angleščini. Na voljo bo simultano tolmačenje v 
slovenščino. Dogodek je organiziran v sodelovanju s Cankarjevim domom. Vstopnina: 3 EUR. 
 
Kulturno ambasado Palestine organizira Gibanje za pravice Palestincev BDS Slovenija v 
sodelovanju s skupino Ibriq, Študentskim sociološkim društvom SocioKlub in Zofijinimi 
ljubimci. 
 
Več informacij: 
 

http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/11/Kulturna-ambasada-Palestine-2015.pdf


Gibanje BDS Slovenija, info@bds.si 
 
Zofijini ljubimci, zofijini@gmail.com 
 
Študentsko sociološko društvo SocioKlub, ssd.socioklub@gmail.com 
 

 
Vabilo na filmski večer “Tudi ti si del istega sveta” 
 
Kdaj: 25. novembra, ob 18.30. uri. 
 
Kje: Vetrinjski dvor, Vetrinjska ulica 30, Maribor. 
 
SLOGA, platforma slovenskih nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno 
pomoč, Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved in kultur ODNOS, Mladinski kulturni 
center Maribor in Mednarodni afriški forum vabijo na filmski večer z dokumentarnim filmom 
»Tudi ti si del istega sveta«. 
 
Dokumentarni film »Tudi mi smo del istega sveta« prikazuje izbrane projekte slovenskih 
nevladnih razvojnih in humanitarnih organizacij v Afriki in na Zahodnem Balkanu, s 
katerim želi SLOGA razvojne projekte približati slovenski javnosti. Slovenske nevladne 
organizacije z različnimi projekti skrbijo, da ukrepi iz besed na papirju zaživijo v praksi. 
Zagotavljanje podpore tistim, ki jo najbolj potrebujejo, ni vedno lahka naloga. Najbolj 
ranljivi deli prebivalstva velikokrat živijo v odročnih predelih s slabimi prometnimi 
povezavami in omejeno infrastrukturo. Zato je zelo pomembna vloga nevladnih organizacij, 
ki so s svojimi lokalnimi partnerji prisotne na terenu, imajo izkušnje in dostop do lokalnega 
znanja ter so prožnejše pri nudenju in izvajanju podpore. V dokumentarnem filmu lahko 
tako iz prve roke spoznamo projekte Društva Edirisa Slovenije, Društva SOS telefon, 
Humanitarnega društva ADRA Slovenija, Mirovnega inštituta, Slovenske filantropije in Zavoda 
Krog. Dokumentarni film je nastal s finančno podporo Ministrstva za notranje zadeve 
Republike Slovenije. 
 
Projekciji dokumentarnega filma bosta sledili predstavitev rezultatov projekta Medkulturni 
Maribor, ki so ga v prvi polovici leta izvajali Društvo za razvoj in povezovanje družbenih ved 
in kultur ODNOS, Mladinski kulturni center Maribor in Mednarodni afriški forum, ter razprava 
o aktualnih razvojnih izzivih. 
 
Vljudno vabljeni! 
 
Prosimo, da udeležbo potrdite preko e-naslova adriana.aralica@sloga-platform.org. 
 
Vabilo 
 

 
Begunska kriza – izzivi in posledice 
 
Kdaj: 30. novembra 2015, ob 13. uri. 
 
Kje: Makedonska ulica 22, Beograd, Srbija. 
 
Društvo Ljudski parlament iz Leskovca, SLOGA in Stalna konferenca mest in občin (SCTM) 
prirejajo okroglo mizo »Begunska kriza – izzivi in posledice«, ki bo potekala v prostorih 
SCTM (Makedonska ulica 22, Beograd). 

mailto:ssd.socioklub@gmail.com
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/11/Filmski-vecer_vabilo-MB.pdf


 
Cilj okrogle mize je odpirati regionalno, evropsko in globalno razpravo o migracijskih tokovih 
ter naša dojemanja o teh tokovih. Skozi prizmo solidarnosti se bodo naslovila vprašanja 
človekovih pravic in obstoječih pravnih norm. Ali lahko Evropska unija, partnerske države ter 
akterji civilne družbe in drugi deležniki najdejo rešitve, ki bodo uspešno in celostno 
naslavljale omenjena vprašanja ter premakniti osredotočenost na vprašanja državne varnosti 
na vidike človekove varnosti vseh vpletenih? Lahko aktivnosti nevladnih organizacij 
dopolnjujejo in podpirajo aktivnosti Visokega komisarja Združenih narodov za begunce, 
kadar države ne izpolnjujejo mednarodnopravnih obveznosti? 
 
Okrogla miza je organizirana v sklopu projekta ARSICRO 2015 – Tudi ti si globalni sosed, ki 
poteka v okviru evropskega leta za razvoj. 
 
Vabilo in program 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 11. in 17. novembrom 2015) 
 
 
LATINSKA AMERIKA (EUROsociAL+) 
 
Več informacij 
 
 
AZERBAJDŽAN (Podpora Komisiji javnih uslužbencih za nadaljnjo reformo sistema javnih 
uslužbencev v Azerbajdžanu) 
 
Rok za prijavo: 15. januar 2016 
 
Več informacij 
 
 
HRVAŠKA (Krepitev politik in zmogljivosti za zmanjšanje dela na črno) 
 
Rok za prijavo: 14. januar 2016 
 
Več informacij 
 
 
Sierra Leone (Nedržavni akterji in organi lokalnih skupnosti) 
 
Rok za prijavo: 1. marec 2016 
 
Več informacij 
 

 
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve. 

Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije. 

 

http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/11/Invitation-Letter-1.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447768265924&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=10%2F11%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150472
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447768265924&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=10%2F11%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137636
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447768265924&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=10%2F11%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137663
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447768265924&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=10%2F11%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137663
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447768265924&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=10%2F11%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150758
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447768265924&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=10%2F11%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150758
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