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Brošura o vlogi mladih v razvojnem sodelovanju 
 

SLOGA je pripravila brošuro o vlogi mladih v razvojnem 
sodelovanju. Razvojno sodelovanje predstavlja priložnost, da 
mladi pokažejo svojo solidarnost in zavezanost družbi, v 
kateri živijo, kar pripomore h globalni solidarnosti. Brošura 
predstavlja tudi projekte slovenskih nevladnih organizacij, ki 
naslavljajo položaj mladih v državah v razvoju ali se mladi 
vključujejo v izvajanje projektov. 

 
Mladi v razvojnem sodelovanju nastopajo kot sooblikovalci 
razvojnih politik in kot ciljna skupina ter hkrati akterji 
razvojnih prizadevanj. V brošuri so predstavljeni projekti 
Društva Humanitas, Društva UP, Društva za razvijanje 
prostovoljnega dela Novo mesto, Edirise, Ekvilib Inštituta, 
Slovenske filantropije, Slovenske karitas, Zavoda Global, 
Zavoda Krog, Zavoda Voluntariat in platforme SLOGA. 

 
 

 
Odprto pismo predsedniku Vlade Republike Slovenije pred Podnebno konferenco v Parizu 
 
SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč in 
Mreža Plan B za Slovenijo sta v odprtem pismu pozvali predsednika Vlade RS dr. Mira 
Cerarja, naj na prihajajoči Podnebni konferenci v Parizu pokaže politično voljo in stori vse v 
svoji moči za sprejem ambicioznega, pravno zavezujočega podnebnega dogovora, ki bo 
globalno segrevanje omejil pod nevarno mejo 2 oz. 1,5 stopinj C. 
 
Podnebne spremembe so največja grožnja našemu nadaljnjemu življenju na tem planetu. 
Naša družba in gospodarstvo potrebujeta močan signal, da se doba fosilnih goriv izteka ter 
da je energetska prihodnost v nadaljnjem razvoju obnovljivih virov energije, energetskih 
prihrankih in energetski učinkovitosti. 
 
Program Združenih narodov za okolje (UNEP) ocenjuje, da prispevki zmanjšanja emisij, ki so 
jih trenutno pripravljene sprejeti države (t. i. INDC), vodijo v 3 stopinje C toplejši svet. Tako 
je jasno, da morajo biti ti prispevki povečani še preden začne veljati nov dogovor. Medtem 
ko rezultat podnebnih pogajanj v Parizu sam po sebi ne more zagotoviti varne prihodnosti 
brez nevarnih posledic podnebnih sprememb, morajo odločitve, ki bodo sprejete v Parizu, 
omogočiti omejitev dviga temperature pod 1,5 in 2 stopinji C. Zato je izredno pomemben 
čimprejšnji začetek revizije predlaganih prispevkov držav, ki bo zaključena najkasneje leta 
2018. 
 
V dosedanjih letošnjih pogajanjih je bilo financiranju podnebnih ukrepov v državah v razvoju 
za obdobje po letu 2020 namenjeno bistveno premalo pozornosti. Finančna podpora, ki bo 
revnim državam pomagala naslavljati vse hujše posledice podnebnih sprememb in 
spodbujala njihov razvoj brez rabe fosilnih goriv, je nujna. 
 
Sporočilo za javnost 
 
 

http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/11/SLOGA_mladi_in_razvojno_sodelovanje-brosura_SPLET.pdf
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/11/SLOGA_mladi_in_razvojno_sodelovanje-brosura_SPLET.pdf
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/11/PlanB-Sloga-odprto-pismo-COP21-predsednik-vlade-26112015.pdf


Mit o razvojnem sodelovanju št. 20 – begunci in ogrožanje evropske kulture 
 

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. 

 
Mit: Begunci ogrožajo našo kulturo, ker so večinoma 
muslimani. 

 
Odgovor: Ne drži. Nacionalne identitete in kulture niso 
fiksne ter se neprestano spreminjajo. Ti procesi pa niso 
nujno posledica migracij, temveč tudi ostalih širših 
družbenih procesov. Potrebno je poudariti, da so migracije 

eden najstarejših družbenih pojavov, katerega je nemogoče in hkrati nesmiselno 
preprečevati. 
 

 
Srečanje nevladnih organizacij na Dunaju 
 

Informacijska služba Združenih narodov (ZN) na Dunaju 
in avstrijsko društvo za ZN sta 18. in 19. oktobra 
organizirala srečanje nevladnih organizacij iz Avstrije, 
Madžarske, Slovaške in Slovenije. Na srečanju, ki je bilo 
namenjeno povezovanju nevladnih organizacij in iskanju 
priložnosti za sodelovanje, še posebej pri ozaveščanju o 
ciljih trajnostnega razvoja, je sodelovala tudi SLOGA. 

 
 V sklopu srečanja so udeleženci razpravljali o vlogi 

civilne družbe pri zagovorništvu razvojne agende, 
predstavljeni so bili prioritetni cilji posameznih agencij 
ZN, udeleženci pa so predstavili projekte nevladnih 
organizacij na področju razvojne agende. Predstavnica 
platforme SLOGA je predstavila projekte Tudi ti si 

globalni sosed, Izzovimo krizo, Action/2015 in Svetovljanska Evropa, ki se osredotočajo na 
zagovorništvo in ozaveščanje o razvojnih vprašanjih. Vzpostavljena partnerstva predstavljajo 
odlično osnovo za nadaljnja skupna prizadevanja, da cilje trajnostnega razvoja približamo 
prav vsakemu posamezniku. 
 
Več informacij: adriana.aralica@sloga-platform.org 
 

 
Filmski večer z dokumentarnim filmom “Tudi mi smo del istega sveta” v Mariboru 
 
SLOGA, Društvo ODNOS, Mladinski kulturni center Maribor in Mednarodni afriški forum so 25. 
novembra v Vetrinjskem dvoru v Mariboru organizirali filmski večer z dokumentarnim filmom 
»Tudi mi smo 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. Večer smo 

http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?ParagraphID=bbv
http://www.ft.com/cms/s/0/6d9a2214-5df0-11e5-a28b-50226830d644.html#axzz3qzL8yTop
mailto:adriana.aralica@sloga-platform.org
https://www.youtube.com/watch?v=dNt5Vt6juQw


zaključili s predstavitvijo 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 razpravo o aktualnih razvojnih 
izzivih. Udeleženci filmskega večera so se pridružili kampanji Tudi ti si #GlobalniSosed. 
 

 
Zmagovalci letošnjega mladinskega natečaja umetniških del in kratkih filmov o 
človekovih pravicah 
 

DUNAJ, 27. november 2015 (Informacijska služba ZN) – Mladi 
iz Avstrije, Slovaške in Slovenije so zmagovalci letošnjega 
mladinskega natečaja umetniških del in kratkih filmov o 
človekovih pravicah. Na temo »heroji današnjega časa« so 
lahko ustvarjali mladi v starosti med 10 in 20 let. Nagrade so 
bile podeljene danes na posebni slovesnosti, kjer se je 
predvajalo zmagovalne filme. 
 
Tekmovanje poteka že sedmo leto zapored. K sodelovanju so 
bili povabljeni mladi iz štirih držav, in sicer Avstrije, 
Madžarske, Slovaške in Slovenije. Letos so imeli mladi prvič 

možnost, da svoje prispevke oddajo tudi v obliki fotografije, kolaža, risbe in likovnega dela. 
 
Temo organizatorji določijo vsako leto posebej. Letos so mladi kratke filme do treh minut in 
umetniška dela ustvarjali na temo » heroji današnjega časa«. 
 
»Živimo v turbulentnih, napetih in težkih časih. To se tudi odraža v prispevkih, ki jih je 
letos prejela žirija. Mladi se zelo dobro zavedajo težkih časov, v katerih živimo. Sporočilo, 
ki ga dajejo skozi njihova dela, nam mora biti vsem v navdih: strpnost ter spoštovanje 
temeljnih svoboščin in človekovih pravic ni bilo še nikoli tako pomembno,« je povedal 
direktor Informacijske službe Združenih narodov (ZN) Martin Nesirky na slovesnosti v 
dunajskem kinematografu Topkino. 
 
»V veliko zadovoljstvo mi je, da je tudi letošnji festival ‘this human world’ sprožil toliko 
zanimanja,« je povedala Lisa Wegenstein, predstavnica festivala ‘this human world’. »Na 
natečaj se je prijavilo skoraj 600 mladih iz Avstrije, Madžarske, Slovaške in Slovenije, na 
koncu pa smo prejeli več kot 90 kratkih filmov. Prvič v zgodovini natečaja smo mlade 
prosili, da ustvarjajo tudi skozi druge oblike umetnosti.« Prav tako je izpostavila »pomen 
filmskega in umetniškega ustvarjanja mladih«, kar je označila kot »veliko obogatitev 
avstrijskega filmskega festivala ‘this human world’«. 
 
Ruth Schöffl iz Urada Visokega komisarja ZN za begunce (UNHCR) v Avstriji je dejala, da 
»zmagovalni prispevki prepričljivo prikazujejo, kakšno spremembo lahko naredi vsak član 
družbe, če spoštuje humanitarne vrednote, še posebej v času, ko več sto tisoč beguncev 
prihaja na naš prag. Spodbudno je videti, kako se mnogi mladi zavzemajo za ljudi v stiski.« 
 
Prvo nagrado je podelila komisarka za človekove pravice Mesta Dunaj Shams Asadi. V svojem 
govoru je poudarila, da se lahko »v času odraščanja občutek za ‘kulturo’ človekovih pravic še 
najbolj razvije«. V tem kontekstu je nadaljevala, da se tako »temeljne pravice lahko bolje 
razume, spoštuje in varuje, po potrebi pa tudi brani.« 
 
Natečaj je potekal v okviru filmskega festivala o človekovih pravicah ‘this human world’ in s 
pomočjo Informacijske službe ZN (UNIS) na Dunaju ter Urada Visokega komisarja ZN za 
begunce (UNHCR) v Avstriji. Projekt sta podpora še Avstrijsko zvezno ministrstvo za 



izobraževanje in vprašanja žensk ter Mesto Dunaj. Žirijo so sestavljali organizatorji in filmski 
strokovnjaki, ki so izbrali najboljše tri kratke filme mladih iz Avstrije, Madžarske, Slovaške in 
Slovenije. 
 
Zmagovalci so nagrade prejeli od komisarke za človekove pravice Mesta Dunaj Shams Asadi, 
Alja Brinovec Jureša, Strokovna sodelovka na Stalnem predstavništvu Republike Slovenije, 
in svetovalca na stalnem predstavništvu Slovaške Martina Koncala. 
 
Umetniška dela bodo na ogled v Uradu za človekove pravice Mesta Dunaj, in sicer od 1. do 
10. decembra 2015. Filme si lahko ogledate na 
http://www.thishumanworld.at/content.php?id=37. 
 
Vir: UN Information Service 
 

 
Rdeči križ Slovenije v svoje vrste vabi nove prostovoljce za pomoč migrantom 
 
Množičen prihod ljudi, ki bežijo z območij, kjer divja vojna, je velik humanitaren izziv tudi 
za RKS, ki na osnovi sedmih temeljnih načel Rdečega križa in Rdečega polmeseca, kot prvi 
pomočnik javnim oblastem, podpira spoštovanje temeljnih pravic, zagotavljanje zaščite in 
pomoči vsem, ki v Sloveniji potrebujejo humanitarno pomoč. Zato RKS v svoje prostovoljske 
vrste vabi vse, ki želijo pomagati v izvajanju humanitarne pomoči migrantom v sprejemnih 
in nastanitvenih centrih po Sloveniji. 
 
Zainteresirani se lahko vsak delavnik v času uradnih ur prijavijo v enem od 56 območnih 
združenj RKS, ki izvajajo  usposabljanja in se dogovorijo, kako pomagati izvajati 
humanitarno pomoč migrantom. Kadarkoli pa se lahko prijavite tudi na spletni strani. 
 
Na spletnih straneh RKS-območnih združenj so objavljeni kontaktni podatki in uradne ure. 
Območna združenja RKS so: Ajdovščina, Brežice, Celje, Cerknica, Črnomelj, Domžale, 
Dravograd, Gornja Radgona, Grosuplje, Hrastnik, Idrija, Ilirska Bistrica, Izola, Jesenice, 
Kamnik, Kočevje, Koper, Kranj, Krško, Laško, Lenart, Lendava, Litija, Ljubljana, Ljutomer, 
Logatec, Maribor, Metlika, Mozirje, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Piran, 
Postojna, Ptuj, Radlje ob Dravi, Radovljica, Ravne, Ribnica, Sevnica, Sežana, Slovenj 
Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Škofja Loka, Šmarje pri 
Jelšah, Tolmin, Trbovlje, Trebnje, Tržič, Velenje, Vrhnika, Zagorje pri Savi in Žalec. 
 
Vir: Rdeči križ 
 

 
 
Seminar »Globalno učenje za vse “pOSEBNE prijatelje” 
 
Kdaj: 1. decembra ob 17. uri. 
 
Kje: Knjižnica reči (Belokranjska ulica 6, Ljubljana). 
 
Vsi, ki vas zanimajo različne globalne tematike, medsebojna povezanost Sveta in 
kompleksnost globalnih izzivov, ste vljudno vabljeni na hitri uvod v globalno učenje. 
 

http://www.thishumanworld.at/content.php?id=37
http://www.unis.unvienna.org/unis/sl/pressrels/2015/unisinf519.html
http://prostovoljci.rks.si/
http://www.rks.si/sl/Novice/Rdeci_kriz_Slovenije_v_svoje_vrste_vabi_nove_prostovoljce_za_pomoc_migrantom/


Odgovorili bomo na vprašanja: – kaj je globalno učenje, – zakaj je pomembno, – kako ga 
lahko uvedemo v šole oz. v delo z drugimi ciljnimi skupinami in prikazali kako globalno 
učenje izgleda v praksi. 
 
Prvi del bo torej namenjen kratki predstavitvi, drugi del pa bo bolj interaktivno in 
sodelujoče obarvan. 
 
Seminar bo potekal 1. decembra od 17.00 do 19.30 ure v Knjižnici REČI, na Belokranjski ulici 
6, v Savskem naselju, v Ljubljani. Izvajali ga bosta Mateja Kraševec in Tina Trdin iz društva 
Humanitas, ki že 15 let pokriva področje globalnega učenja v Sloveniji. 
 
Več o globalnem učenju si lahko preberete tukaj. 
 
Seminar je brezplačen, predhodna prijava ni potrebna! Za dodatne informacije nam pišite 
na: mateja@humanitas.si ali nas pokličite na 01 430 03 43. 
 
Vabilo 
 

 
Projekcija dokumentarnega filma »This changes everything« 
 
Kdaj: četrtek, 3. december, ob 18. uri 
 
Kje: atrij ZRC SAZU, Novi Trg 2, Ljubljana 
 
Posnet v devetih državah in na petih celinah v obdobju štirih let film ponuja nov premislek 
podnebnih sprememb in ekonomskega sistema, ki jih poganja. Film izpod rok režiserja Avi 
Lewisa temelji na knjigi Naomi Klein “To vse spremeni: Kapitalizem proti podnebju”. 
Skupaj s prikazovanjem portretov skupnosti, ki so v središču boja s podnebnimi 
spremembami, film predstavi Kleinovo najbolj kontroverzno in hkrati vznemirljivo idejo: da 
lahko izkoristimo eksistencialno krizo, ki jo prinašajo podnebne spremembe, za 
preoblikovanje našega propadlega gospodarskega sistema v nekaj radikalno boljšega. 
 
Avi Lewis je režiser in filmski voditelj, ki že 25 let premika meje tradicionalnih medijev. 
Njegov prvi dokumentarni film The Take (2004) je prikazal zgodbo znamenitega gibanja 
delavcev v Argentini, ki so prevzeli upravljanje svojih podjetij. Na televiziiji Al Jazeera 
English je soustvaril in vodil dokumentarno serijo Fault Lines, na televiziji CBC pa prelomno 
oddajo The Big Picture. 
 
Naomi Klein je novinarka, pisateljica in filmska ustvarjalka, ki je za svoje delo prejela 
številne nagrade. Je avtorica mednarodnih knjižnic uspešnih No logo (2000), Doktrina šoka 
(2007) in This Changes Everything: Capitalism vs The Climate (2014). Njene knjige so bile 
prevede v več kot 30 jezikov. Leta 2004 je skupaj z Avi Lewisem posnela dokumentarni film o 
zasedenih tovarnah v Argentini. 
 
Pred filmom bo imel uvodni nagovor dr. Luka Omladič, strokovnjak za okoljsko in bioetiko 
ter avtor spremne besede k slovenskem prevodu knjige To vse spremeni: Kapitalizem proti 
podnebju. 
 
Film bo predvajan v angleškem jeziku brez slovenskih podnapisov. 
 
Vstop je brezplačen. Zaradi omejenega števila mest pa je treba karte za dogodek rezervirati 
prek spletne prijavnice. 

http://www.humanitas.si/?subpageid=25
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/11/Globalno-u%C4%8Denje-za-Posebne-prijatelje_VABILO-2.pd
http://grnpc.org/IgSLr


 
Vljudno vabljeni! 
 
Več informacij: katja.hus@greenpeace.org, 040 981 621 ali na spletni strani društva Focus. 
 

 
Vloga EU pri podpiranju nepravičnega mednarodnega davčnega sistema 
 
Kdaj: 18. decembra, ob 14. uri. 
 
Kje: Konferenčna dvorana Hiše Evropske unije, Breg 14, Ljubljana. 
 
Ekvilib Inštitut vas vabi na okroglo mizo »Vloga EU pri podpiranju nepravičnega 
mednarodnega davčnega sistema«, ki bo potekala v petek, 18. decembra 2015 ob 14. uri v 
konferenčni dvorani Hiše Evropske unije, Breg 14, Ljubljana. 
 
Na okrogli mizi, ki jo organizirajo ob obletnici afere LuxLeaks, bodo predstavili zadnjo v nizu 
treh letnih poročil o begu kapitala iz držav v razvoju z naslovom 50 odtenkov davčnega 
izmikanja, ki so ga skupaj s partnerji v projektu pripravili na Ekvilib Inštitutu. Rdeča nit 
letošnjega poročila je analiza napredka/nazadovanja držav članic EU na področju pravičnost 
davčnih sporazumov, ki jih sklepajo z državami v razvoju, pripravljenost odpraviti anonimna, 
navidezna podjetja in sklade, podpore povečanju preglednosti gospodarskih dejavnosti in 
plačil davkov multinacionalk in odnosa držav članic EU do sodelovanja z najrevnejšimi 
državami pri oblikovanju mednarodnih davčnih standardov. 
 
Na dogodku, ki bo trajal 2 uri, bosta med drugim sodelovala tudi slovenska poslanka in 
poslanec Evropskega parlamenta, go. Tanja Fajon in g. Igor Šoltes. 
 
Zaradi omejenega števila mest vas vljudno prosim, da svojo udeležbo na okrogli mizi 
potrdite do petka, 6. 12. 2015, po elektronski pošti na naslov: ales.sifrer@ekvilib.org. 
 
Vabilo 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 26. novembrom in 1. decembrom 2015) 
 
 
IZRAEL (Instrument za civilno družbo) 
 
Rok za prijavo: 28. januar 2016 
 
Več informacij 
 
 
ČAD (Razpis za zbiranje predlogov za štiri pilotne projekte za izvajanje dejavnosti, ki so opisane 
v prioritetah NAPA, in bodo implementirali prednostne naloge povezane z lesno energijo) 
 
Rok za prijavo: 25. februar 2016 
 
Več informacij 

http://www.focus.si/index.php?node=26&id=1591
https://maps.google.si/maps?q=breg+14&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x47652d64fef11ac5:0xfd41de739b1a077,Breg+14,+1000+Ljubljana&gl=si&ei=FIGlUqyYN8mZtAaQ-4GQDA&ved=0CCwQ8gEwAA
mailto:ales.sifrer@ekvilib.org
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/11/Vabilo-na-okroglo-mizo.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1446019730662&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=21%2F10%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137607
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438074816614&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=21%2F07%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150259


 

 

Drugi tuji in domači razpisi 
 
Nepovratna sredstva za podporo transnacionalnih projektov na področju preprečevanja 
rasizma, ksenofobije, homofobije in drugih oblik nestrpnosti 
 
Generalni direktorat Evropske komisije za pravosodje in potrošnike je v okviru programa za pravice, 
enakost in državljanstvo objavil javni razpis za sofinanciranje mednarodnih projektov na področju 
preprečevanja in zatiranja rasizma, ksenofobije, homofobije in drugih oblik nestrpnosti, vključno s 
sovražnim govorom. 
 
Rok za prijavo: 18. februar 2016. 
 
Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic EU, Islandije ter 
Linhenštajna, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Sodelujejo lahko tudi mednarodne organizacije. 
Zahteva se partnerstvo med organizacijami iz najmanj petih različnih upravičenih držav. 
 
Več informacij 
 

 
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve. 

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

 

http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rrac_ag_en.htm
http://www.mzz.gov.si/

