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Med finalisti za Delovo osebnost leta najdemo kar 4 predstavnike naših organizacij članic
Ob koncu koledarskega leta 2015 je
uredništvo časnika Delo izbralo
deseterico ljudi, ki smo jim lahko
hvaležni. Deseterico, ki ji brez
sramu lahko rečemo tudi junaki
iztekajočega se leta. Časnik Delo
torej začenja že 26. krog izbiranja
osebnosti leta zapored.
Med deseterico finalistov za Delo osebnost leta najdemo kar 4 predstavnike naših organizacij
članic. Faila Pašić Bišić s Človekoljubnim dobrodelnim društvom Up, Imre Jerebic s Slovenske
karitas, Jure Poglajen z ADRA Slovenija in Andrej Gnezda z Umanotere. Ekipa platforme
SLOGA se pridružuje čestitkam in zahvalam za njihovo požrtvovalnost.
Končni izbor bo v rokah bralcev. S spletnim glasovanjem (19. decembra bo objavljena
spletna glasovnica) in javnomnenjsko anketo bo izbrano prvo ime letošnjega leta.
Vir: Delo
Izjava za javnost: Za mir in drugačno Evropo!
Mirovni inštitut izraža podporo Demonstraciji za mir in drugačno Evropo danes, 10.
decembra 2015 v Ljubljani.
Vlado in druge politične odločevalce in odločevalke pozivamo, da sprejmejo odgovornost do
ljudi in pričnejo graditi kulturo miru ter prenehajo rožljati z orožjem in ustvarjati ozračje
strahu, ogroženosti in sovraštva. Potrebujemo bolj odkrito in odgovorno politiko, več
solidarnosti in medkulturnega dialoga. Nasprotno pa sedanje politike napovedujejo še več
nasilja, revščine in bede. Štirinajst let “vojne proti terorizmu” je povzročilo milijone žrtev
in spodbudilo še večji razrast terorizma. Kljub temu so se evropske vlade skupaj s slovensko
brez premisleka odločile za novo bombardiranje Bližnjega Vzhoda, kar bo povzročilo nove
žrtve med lokalnim prebivalstvom in v Evropi.
Odločno zavračamo izrabljanje terorizma za spodbujanje nestrpnosti do migrantk in
migrantov ter drugih manjšin, za omejevanje njihovih pravic in svobode gibanja. Moške,
ženske in otroke, ki se k nam zatečejo pred nasiljem in revščino, moramo sprejeti kot

ljudje, brez rezalnih žic in oboroženih policijskih specialcev in vojakov. Migracije so najprej
humanitarno vprašanje, ki tudi po sedanji “migrantski krizi” ne bo izginilo, zato je potrebna
drugačna mejna in migracijska politika, ki ne bo temeljila na zastraševanju, temveč
vključevanju.
Grajenje miru zahteva politično delovanje za spremembo sedanjega ekonomskega modela in
odnosov, ki slonijo na plenjenju šibkejših, zmanjševanju delavskih in socialnih pravic ter
poglabljanju neenakosti. Razmere v ekonomsko opustošenih državah so primerljive z
razmerami v državah, ki jih je opustošila vojna. Globalna neenakost narašča, kar še
poglablja nezadovoljstvo med ljudmi. Leta varčevalnih politik in razgradnje države blaginje
so tudi v Evropi obsodile celotne regije in celotne generacije na brezperspektivnost in
socialno opustošenje. Za dolgoročni mir in stabilnost so potrebne politike, ki bodo
zmanjševale razlike med bogatimi in revnimi, ne pa služile interesom vojaške industrije in
bogatih elit. Največja žrtev vsake voje s(m)o navadni ljudje. Čas je, da se upremo drvenju v
vojno.
Mirovni inštitut
Zaključni dogodki evropskega leta za razvoj v Luksemburgu
9. in 10. decembra v Luksemburgu potekajo zaključni dogodki v okviru evropskega leta za
razvoj 2015. Za nami je namreč ključno leto na področju mednarodnega razvojnega
sodelovanja. Izteklo se je obdobje za dosego razvojnih ciljev tisočletja in sprejeti so bili cilji
trajnostnega razvoja. Na Vrhu Združenih narodov je bila sprejeta Agenda 2030 za trajnostni
razvoj, ki določa smernice za mednarodno razvojno sodelovanje do leta 2030. Prav tako pa
je letos potekal Tretja mednarodna konferenca o financiranju za razvoj v Adis Abebi in
podnebna konferenca v Parizu.
Leto 2015 je bilo torej odlična priložnost za obeležitev prvega evropskega leta na temo
zunanjih zadev – evropskega leta za razvoj. Cilj evropskega leta za razvoj je informiranje in
spodbujanje aktivnega zanimanja državljanov Evropske unije za mednarodno razvojno
sodelovanje. V letošnjem letu so najrazličnejši dogodki med seboj povezali različne
deležnike – mladinske skupine, mednarodne organizacije, splošno javnost, nevladne
organizacije, zasebni sektor, šole in univerze s celotne Evropske unije.
Pred zaprtjem dostopa do informacij javnega značaja – odprto pismo
V torek, 15.12.2015, bo na 14. redni seji Državnega zbora RS potekala druga obravnava
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja. Ob tem objavljamo odprto pismo vodjam poslanskih skupin v Državnem zboru
Republike Slovenije s strani Transparency International Slovenije in ostalih podpisnikov.
Celotno besedilo si lahko preberete v nadaljevanju:
“Podpisnice in podpisniki tega dopisa podpiramo velik del predlaganih sprememb Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja, saj predstavljajo predlogi korak naprej v smeri
transparentnega delovanja države. Kljub hvalevrednim predlogom pa lahko pozitivne učinke
sprememb zasenči predlagani amandma k 24. členu, saj ta pomeni korak nazaj glede
dostopnosti informacij za javnost in civilno družbo ter tako onemogoča nadzor nad
delovanjem javne oblasti in omejuje ustavno pravico do obveščenosti.
Zato vas pozivamo, da omenjeni amandma zavrnete.

V torek, 15.12.2015, bo na 14. redni seji Državnega zbora RS potekala druga obravnava
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja. Cilj navedenega amandmaja, ki ga predlagajo koalicijske poslanske skupine SD,
SMC in DeSUS, je legalizirati doslej nelegalno prakso zaračunavanja stroškov dela javnih
uslužbencev za posredovanje informacij javnega značaja. Predlagani amandma bo namreč
izničil določbo, po kateri se za posredovanje informacij javnega značaja lahko zaračunajo le
materialni stroški, kar omogoča zaračunavanje stroškov dela javnih uslužbencev. Ti so tako
ali tako že plačani za svoje delo, pri čemer pa je omogočanje dostopa do informacij javnega
značaja del javne službe javnopravnih oseb – zavezancev za posredovanje informacij javnega
značaja. S tega gledišča je pravzaprav sporno tudi pavšalno zaračunavanje materialnih
stroškov za tako rekoč vsak dostop, to pa je za nameček tudi finančno nevzdržno za
nevladne organizacije, novinarska uredništva in samostojne novinarje.
Predlagani amandma na že tako neživljenjsko in potencialno sporno rešitev (zaračunavanje
materialnih stroškov) ne omejuje zgolj dostopa do informacij javnega značaja državljanom
na splošno, temveč otežuje in onemogoča delo novinarjem, raziskovalnih institucij in civilne
družbe. To pa so ključni akterji demokratične družbe, ki zagotavljajo transparentno
delovanje države in delujejo v splošno korist, v interesu javnosti. Takšni ureditvi podpisniki
tega pisma ostro nasprotujemo, saj državno upravo v nasprotju z načelom odprte družbe in
prostega pretoka javnih podatkov efektivno zapira pred državljani.
Informacije javnega značaja morajo ostati javne, ne glede na dolžino dokumenta, pogojno
dopustno bi bilo le zaračunavanje materialnih stroškov za obdelavo res velikih količin
dokumentov. Državne institucije ne smejo zaračunavati dostopa do dokumentov, ki lahko
pomagajo razkrivati nezakonite prakse tako v javnem kot tudi zasebnem sektorju. Pri tem
dokumente, ki so številčnejši ali daljšega formata praviloma zahtevajo raziskovalne
institucije, novinarji in nevladne organizacije. Naj spomnimo na primere, kot je TEŠ6 in
drugi sporni projekti, kjer je bil dostop do informacij javnega značaja v imenu zaščite
določenih interesnih skupin sprva omejen, nato pa je bil dostop do teh dokumentov po več
mesečnem vztrajanju dosežen prek instituta informacijskega pooblaščenca.
V kolikor omenjeni amandma podprete, boste s tem neposredno in posredno onemogočili
nadzor javnosti nad centri moči, interesnimi skupinami, lobisti, javnim naročanjem in nad
drugimi spornimi projekti, ki so bili financirani iz državnega proračuna. Prost dostop do
informacij je vse bolj ključnega pomena za normalno funkcioniranje demokratično ustrojene
družbe, zato je nalaganje finančnega bremena tistim družbenim akterjem, ki delujejo v
imenu in »za račun« javnosti, pravzaprav nedemokratično.
V okviru centra za zagovorništvo, informiranje in pravno svetovanje Transparency
international Slovenia pogosto naletimo na težave pri dostopu do informacij javnega
značaja, prav zaradi zaračunavanja dela javnih uslužbencev. Posamezniki, ki se borijo proti
koruptivnim in neetičnim dejanjem pogosto nimajo sredstev za pokritje teh neupravičenih
stroškov. Tudi novinarjem bo pravica do postopkov po ZDIJZ hitro odvzeta že iz finančnih
razlogov, če bodo za vsak dostop do informacij javnega značaja obremenjevali vedno bolj
uboren proračun novinarskih uredništev. Sprejetje amandmaja bi povrhu pomenilo
diskriminacijo posameznika ali organizacije na podlagi finančnih zmogljivosti ter močno
najedlo vladavino ustavne pravice do obveščenosti..
Obrazložitev predlagateljev amandmaja, češ da ta preprečuje izkoriščanje instituta dostopa
do informacij javnega značaja za oteževanje dela javnih uslužbencev, ne vzdrži realne
presoje, saj Zakon o dostopu do informacij javnega značaja že zdaj vsebuje dovolj varovalk,
ki preprečujejo takšno izkoriščanje (glej 5. člen, 5. odstavek). Prav tako je ta argument

povsem pavšalen, nepodkrepljen s konkretnimi informacijami ali podatki o izkoriščanju
dostopa do informacij javnega značaja. Podpisniki menimo, da je bilo takšnih primerov od
uzakonitve prvega ZDIJZ do danes morda za peščico.
Ker plačljivost informacij že sama po sebi deluje omejevalno, apeliramo na poslance, da jo
omejite do skrajnosti in zato predlaganega amandmaja ne podprete, vlado pa pozivamo, da
sprejme enoten stroškovnik, ki ga je bila sicer dolžna sprejeti do oktobra 2014.
S spoštovanjem,
Vid Doria, generalni sekretar Transparency International Slovenia
Upravni odbor Društva novinarjev Slovenije
Sindikat novinarjev Slovenije
uredniki”
Zadnja raziskava v okviru projekta DEEEP – “Reconceptualising global education from the
grassroots: the lived experiences of practitioners”
Izšla je najnovejša in hkrati zadnja raziskava v okviru
projekta DEEEP “Reconceptualising global education from
the grassroots: the lived experiences of practitioners”
(rekonceptualizacija
globalnega
učenja
od
spodaj:
doživljajske izkušnje strokovnjakov). Avtorja raziskave sta
Amy Skinner in Matt Baillie Smith.
Raziskava ponuja vpogled v življenje in prakso šestnajstih
strokovnjakov s področja globalnega učenja. Glavni
vprašanji, ki ju raziskava naslavlja sta: kako strokovnjaki s
področja globalnega učenja in organizacije na novo
definirajo in si nenehno zastavljajo vprašanja o stvareh, ki
jih počnejo v tem spreminjajočem se svetu? Kakšen vpliv ima
to na razumevanje koncepta globalnega učenja?
V raziskavi sodeluje 16 strokovnjakov iz petnajstih različnih držav, ki so bili pripravljeni
deliti svoje razumevanje in izzive, ki jih vidijo na področju GU, deliti osebne zgodbe,
frustracije in uspehe njihovega vsakdanjega dela ter spregovoriti o vplivih, ki v praksi in
teoriji spreminjajo zgodbe GU, v katere so vpleteni.
Dostopna je tukaj.
Predstavitev SLOGE na Fakulteti za družbene vede
Konec oktobra je predstavnica platforme SLOGA študentom magistrskega programa
Mednarodni odnosi na Fakultete za družbene vede predstavila aktivnosti in delovanje
platforme SLOGA ter z njimi razpravljala o aktualnih razvojnih izzivih.

Študenti so spoznali aktivnosti in delovanje
mreže SLOGA ter projekte Tudi ti si globalni
sosed, Izzovimo krizo, Action/2015 in
Svetovljanska Evropa, ki se osredotočajo na
zagovorništvo in ozaveščanje o razvojnih
vprašanjih. Sledila je razprava o pomenu in
nujnosti
mednarodnega
razvojnega
sodelovanja ter pozitivnih in negativnih
posledic le-tega, obstoja globalnih izzivov in
različnih načinov naslavljanja teh izzivov. Še
posebej pa je bila naslovljena vloga mladih
pri
krepitvi
globalne
solidarnosti,
ki
predstavlja enega izmed orodij za gradnjo
boljšega jutri. Po zanimivi razpravi so se
študenti pridružili naši kampanji Tudi ti si #GlobalniSosed.
SLOGA pripravila brošuro o ciljih trajnostnega razvoja
Na Vrhu Organizacije združenih narodov o trajnostnem razvoju, ki je
potekal konec septembra v New Yorku, je bila sprejeta Agenda 2030 za
trajnostni razvoj in 17 ciljev trajnostnega razvoja, ki bodo usmerjali
mednarodno razvojno sodelovanje do leta 2030. SLOGA je pripravila
brošuro o ciljih trajnostnega razvoja.
Brošura predstavlja uresničevanje razvojnih ciljev tisočletja, cilje
trajnostnega razvoja in ključne multilateralne procese letošnjega leta,
povezane z razvojnim sodelovanjem.
Uspešna implementacija nove razvojne agende le s skupnimi prizadevanji
Po Vrhu Združenih narodov za sprejem post-2015
razvojne agende so SLOGA – platforma nevladnih
organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno
pomoč, Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo,
Fakulteta za družbene vede (FDV) in Ministrstvo za
zunanje zadeve (MZZ) organizirali na razpravo »Kaj
prinašajo cilji trajnostnega razvoja?«, ki je potekala 8.
oktobra na FDV v Ljubljani. Na razpravi so sodelovali
Martin Nesirky, direktor Informacijske službe ZN na
Dunaju (uvodni video nagovor), prof. dr. Maja Bučar s
FDV, Tadej Furlan s Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na MZZ in
Adriana Aralica s platforme SLOGA.
V uvodnem video nagovoru je Nesirky poudaril, da je potrebno naša skupna prizadevanja
usmeriti v zagotavljanje dostojnega življenjskega standarda za vsakogar brez ogrožanja
potreb prihodnjih generacij. Cilji trajnostnega razvoja nadgrajujejo uspehe razvojnih ciljev
tisočletja, vendar pa kompleksnost nove razvojne agende prinaša tudi kompleksnost z njo
povezane terminologije. Za razliko od razvojnih ciljev tisočletja, ki so se osredotočali na
države v razvoju, so cilji trajnostnega razvoja univerzalni in prepoznavajo povezanost
sodobnega sveta. Cilji trajnostnega razvoja so bili oblikovani v odprtem dialogu z državami
članicami ZN, civilno družbo, akademsko sfero, mladimi in zasebnim sektorjem ter pripadajo

vsem nam. Naslednji velik korak bo implementacija ciljev. Nevladne organizacije bodo
opravljale pomembno funkcijo pri nadzoru in zagotavljale odgovornost vlade za
uresničevanje ciljev na nacionalni ravni. Vlade pa morajo zagotavljati, da ima civilna družba
možnost in priložnost sodelovanja v teh procesih ter dostop do zadostnih sredstev.
Prof. dr. Maja Bučar je izpostavila, da so eden od razlogov neuresničevanja razvojnih ciljev
tisočletja okoljska vprašanja, ki predstavljajo pomemben del nove razvojne agende.
Predpogoj razvoja je zagotavljanje miru, pogoj za trajno gospodarsko rast pa je
prerazporeditev bogastva. Za uresničevanje nove agende je ključno vprašanje financiranje
za razvoj. Akcijski načrt iz Addis Abebe ponuja celosten okvir financiranja, ki se osredotoča
na iskanje dodatnih virov financiranja oz. inovativne načine financiranja razvojnega
sodelovanja. 17 ciljev trajnostnega razvoja s 169 podcilji je bilo oblikovanih na podlagi
razprav na več ravneh. Nadaljuje se razprava o kazalnikih, kjer bosta ključnega pomena
določanje izhodiščnih vrednosti in kazalnikov. Za zavezanost novi razvojni agendi bo zelo
pomembno ozaveščanje javnosti, kjer bo civilna družba igrala pomembno vlogo.
Tadej Furlan je predstavil sodelovanje Slovenije v procesu oblikovanja ciljev trajnostnega
razvoja. Prioritetna tematska področja Slovenije v medvladnem procesu so bila enakost
spolov in opolnomočenje žensk, trajnostna raba naravnih virov, mirne ter stabilne družbe,
družbe, odporne na nesreče, in zdravje. Po sprejemu Agende 2030 in ciljev trajnostnega
razvoja je MZZ začel s pogovori z relevantnimi ministrstvi, parlamentarci in civilno družbo za
vzpostavitev mehanizma za implementacijo in spremljanje. V pripravi je tudi nov strateški
dokument – Resolucija o mednarodnem razvojnem sodelovanju – ki bo pripravljen v
medvladnem procesu. Cilji trajnostnega razvoja predstavljajo najbolj celovit program za
delovanje na nacionalni, regionalni in globalni ravni.
Adriana Aralica je izpostavila, da je ključna naloga zaveze Agende 2030 prevesti v ukrepe.
Cilje trajnostnega razvoja je potrebno uporabiti za premik razvojne paradigme – od
objektiva revščine do socialne pravičnosti. Pri implementaciji razvojne agende mora biti
skladnost politik za razvoj ključno orodje za prenos ciljev trajnostnega razvoja v
mednarodno razvojno sodelovanje in nacionalne politike. Odgovornost bo ključen izziv ne le
za vlade, temveč tudi za civilno družbo, ki bo Agendo 2030 približala posameznikom na
nacionalni in lokalni ravni. Civilna družba je aktivno sodelovala pri oblikovanju nove
razvojne agende in vključitev 10. cilja (odprava neenakosti med državami in znotraj le-teh)
je rezultat teh prizadevanj; je presečni cilj in vpliva na implementacijo vseh ciljev. Med
lekcijami razvojnih ciljev tisočletja je tudi neuspeh 8. cilja (razviti globalno partnerstvo za
razvoj). Že na Vrhu ZN za trajnostni razvoj so predstavniki civilne družbe pozvali k
institucionalizaciji prostora civilne družbe v nacionalnih, regionalnih in globalnih
mehanizmih za spremljanje uresničevanja ciljev trajnostnega razvoja. Vlade naj spoštujejo
univerzalno, povezano in nedeljivo naravo ciljev trajnostnega razvoja ter oblikovati
strategije za implementacijo vseh ciljev in podciljev. Globalni cilji ne morejo biti doseženi,
če niso doseženi za vse.
Okrogla miza se je zaključila s pestro razpravo. Nova razvojna agenda bo uresničena le s
skupnimi prizadevanji oz. skozi partnerstva vseh deležnikov.

Zaključni dogodek v okviru projekta “Vsi smo migranti”
Kdaj: 18. decembra ob 9. uri.
Kje: Predavalnica Maestral 1 (Titov trg 5, Koper).

OKROGLA MIZA – PODJETNE, IZOBRAŽENE IN DEJAVNE PRISELJENKE, PRISELJENCI MED
NAMI FHŠ UP (predavalnica Maestral 1, Titov trg 5, Koper)
10.00–12.00
Sodelujoči: Arbnore Avdylaj, Dijana Harčević Ćatić, dr. Irina Makarova Tominec, Ivona
Novosel Dončić,
Ji Rongqiang – Chang in Tađedin Saliji.
Gostje in gosti iz Kopra in Izole bodo predstavili, kako s svojim znanjem in delovanjem
prispevajo h gospodarskemu in kulturnemu razvoju svojega lokalnega in širšega prostora.
Razkrili nam bodo nekaj svojih izseljensko-priseljenskih izkušenj ter s katerimi izzivi so se
srečevali pri vključevanju v slovensko družbo, kako je živeti z (vsaj) dvema jezikoma in v
(vsaj) dveh družbah, kulturah.
Okroglo mizo bo povezovala dr. Marijanca Ajša Vižintin.
***
ŽIVA KNJIŽNICA NA TEMO MIGRACIJ
Avla palače Armerija (Titov trg 4, Koper)
9.00–13.00
Živa knjižnica je sredstvo, s katerim preko inovativne metode aktivnega dialoga ozaveščamo
in izobražujemo o človeških vrednotah, človekovih pravicah in spodbujamo razpravo o
predsodkih. Knjižni katalog bo obsegal priseljenke in priseljence, rojene izven držav
Evropske unije.
***
Dogodka bo pospremila razstava fotografskih portretov priseljenk in priseljencev v Sloveniji.
Vljudno vabljene in vabljeni!
Dodatne informacije: dr. Marijanca Ajša Vižintin (vizintin@medkulturni-institut.si, 040 620
354)

Več o projektu: spletna predstavitev / Facebook
Vloga EU pri podpiranju nepravičnega mednarodnega davčnega sistema
Kdaj: 18. december, 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
MIGRACIJE IN ČLOVEKOVE PRAVICE – Globalni, nacionalni in lokalni izzivi
Kdaj: 18. decembra, ob 13. uri.
Kje: Azilni dom Ljubljana (Cesta v Gorice 15, Ljubljana).
Inštitut za afriške študije že drugo leto organizira posvet na temo Migracije in človekove
pravice ob mednarodnem dnevu človekovih pravic (10. december) in mednarodnem dnevu
migrantov (18. december). Ti temi so združili z namenom, da bi osvetlili medsebojno
prepletenost in s tem obogatili razpravo z različnih perspektiv državnih ustanov,
mednarodnih organizacij in civilne družbe.
V Sloveniji se z vprašanji človekovih pravic migrantov in s tem povezanimi temami
(integracijo, medkulturnim dialogom, diskriminacijo, neenakostjo, revščino) vsakodnevno
srečujejo različne nevladne organizacije in predstavniki uradnih organov RS. Potrebno je
poudariti, da MNZ RS sofinancira in podpira več pomembnih programov za lažjo integracijo
beguncev in prosilcev za mednarodno zaščito. Skupaj z nevladnimi organizacijami, ki te
programe večinoma izvajajo, prispevajo k neposrednemu in posrednemu (na primer preko
zmanjševanja neenakosti, tveganja revščine ipd.) spoštovanju človekovih pravic migrantov

ter beguncev. Zelo pomembno nadzorno in svetovalno vlogo pri tem ima tudi Urad varuhinje
človekovih pravic.
Mednarodne organizacije, kot je UNHCR, s svojimi poročili, svetovanjem in usklajevanjem
dejavnosti med državami ter širjenjem znanj in dobrih praks skrbi za spoštovanje
mednarodnih standardov. Evropska mreža proti rasizmu (ENAR) pa v svojih letnih poročilih
izpostavlja vprašanja diskriminacije, etničnega profiliranja in rasizma, s katerimi se
srečujejo begunci, prosilci za mednarodno zaščito ter migranti.
Posvet med omenjenimi deležniki, ki se mu bodo s svojimi konkretnimi izkušnjami in
predlogi pridružili begunci ter prosilci za mednarodno zaščito, je odlična priložnost, da
skupaj odkrijemo najuspešnejše prakse, nagradimo naša skupna prizadevanja pri delu za
spoštovanje človekovih pravic migrantov, za uspešno integracijo in ozavestimo javnost.
Dogodek se odvija v sklopu projekta »Ko svet postane dom«, ki ga finančno podpira Sklad za
migracije in azil ter MNZ.
Obvezna
potrditev
udeležbe
na
e-naslova
tleskovar@africanstudy.org
ali
iasazil09@gmail.com do petka, 18. decembra, do 9. ure. Dogodek je zaprt za novinarje.
Vabilo in seznam govorcev
Migranti med nami – vse, kar ste želeli vedeti
Kdaj: 18. decembra, ob 18. uri.
Kje: Posavski muzej Brežice.
Na mednarodni dan migrantov, v petek, 18. decembra, vas Slovenska filantropija ob 18.
uri vabi v Mali avditorij Posavskega muzeja Brežice na medkulturni dogodek “Migranti
med nami – vse, kar ste želeli vedeti”.
V pogovoru bodo sodelovali:






Maja Lamberger Khatib, etnologinja in kulturna antropologinja, poznavalka Bližnjega
vzhoda in raziskovalka migracij in islama, nas bo slikovito vpeljala v arabsko kulturo.
Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske filantropije, humanitarka in pediatrinja, bo
izpostavila izkušnjo delovanja in oris situacije na kriznih žariščih ter izkušnje z delom
na področju begunstva v Sloveniji.
Zdenka Močnik, vodja brežiške izpostave Uprave RS za zaščito in reševanje bo
spregovorila o izzivih, s katerimi se srečujejo.
Matej Mlakar, profesor matematike v Šolskem centru Krško-Sevnica, bo predstavil svoje
prostovoljsko delovanje v sprejemnih centrih za begunce v Brežicah in Dobovi.
Osebno izkušnjo bo delil Ramin Shadani iz Irana, ki kot begunec v Sloveniji živi že nekaj
let.

Pogovor bo povezovala Tereza Novak, direktorica Slovenske filantropije.
Sledilo bo druženje ob afganistanski večerji.

Uporabne spletne rešitve in financiranje projektov NVO na področju informacijske
družbe
Kdaj: 22. decembra, ob 16. uri.
Kje: D Plac (Dunajska 20, Ljubljana).
Vsebinska mreža nevladnih organizacij za vključujočo informacijsko družbo (NVO-VID)
vabi na dogodek »Uporabna spletna znanja in programske rešitve za nevladne
organizacije ter financiranje projektov NVO na področju informacijske družbe«, ki bo
potekal v torek, 22. decembra 2015, od 16. do 18. ure v D placu, Dunajska cesta 20,
Ljubljana.
Namen dogodka je predstaviti rezultate delovanja vsebinske mreže nevladnih organizacij za
vključujočo informacijsko družbo s poudarkom na uporabnih spletnih znanjih in programskih
rešitvah za nevladne organizacije, ki so jih pripravili in razvili partnerji mreže. Razpravni del
dogodka bo namenjen problematiki financiranja projektov nevladnih organizacij na področju
informacijske družbe.
Prosimo za potrditev udeležbe prek spletnega obrazca https://www.1ka.si/a/78525 do
ponedeljka, 21. decembra.
Dodatne informacije in program dogodka so dostopni na spletni strani dogodka:
http://www.inepa.si/institut-inepa/novice/257-vabilo-dogodek-mreza-nvo-vkljucujocainformacijska-druzba.html
Vabljeni predstavniki nevladnih organizacij (društev, zasebnih zavodov, ustanov, mladinskih
centrov ter vsebinskih mrež in regionalnih stičišč), ki ste neposredno ali posredno aktivni na
področju informacijske družbe, ter ostala zainteresirana javnost.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 9. in 17. decembrom 2015)
BRAZILIJA (Program nedržavnih akterjev in civilnih oblasti)
Rok za prijavo: 25. februar 2016
Več informacij
AZERBAJDŽAN (Krepitev institucionalnih in upravnih zmogljivosti računovodske zbornice
Republike Azerbajdžan)
Rok za prijavo: 11. februar 2016
Več informacij

Delovne priložnosti
Mednarodna organizacija za migracije (IOM) išče nove sodelavce
Pisarna Mednarodne organizacije za migracije (IOM – International Organization for Migration) išče
sodelavca/-ko za pomoč pri izvajanju projektov.
Več o razpisu preberite tukaj.
Rok za prijavo: 22. december 2015.
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

