
 

 

Dogodek je izveden s finančno pomočjo projekta ‘Towards an open, fair and sustainable Europe in 
the world - EU Presidency Project 2019-2021’, ki ga financirata Evropska unija in ga izvajajo 
nacionalne platforme FINGO, FOND in CROSOL v sodelovanju z evropskim združenjem CONCORD. 
Projekt v Sloveniji sofinancira Ministrstvo za javno upravo, izvaja ga platforma SLOGA. 

 

Delavnica 

Človekove pravice v predsedovanju Slovenije svetu EU 
3. september 2020, med 9.30 – 13.30 

Sejalnica platforme SLOGA, Metelkova 6, 1000 Ljubljana, II. nadstropje 

Kaj bo Republika Slovenija zagovarjala v institucijah Evropske unije? Kakšna bodo stališča 
Vlade? Kaj lahko priporočimo in kaj lahko zahtevamo za zaščito človekovih pravic? Kako zaščiti 
vrednote varovanja človekovega dostojanstva in  solidarnosti v globalnem razvoju? 

Na takšna vprašanja bo odgovorila delavnica, namenjena nevladnim organizacijam in drugim 
zagovorniškim organizacijam, ki vsak dan bijemo bitke za spoštovanje človekovih pravic. Cilja 
delavnice sta (1) določiti možnosti in načine sodelovanja med NVO za oblikovanje skupnih 
stališč do načrtovanih političnih dokumentov na ravni EU in (2) oblikovati začetni niz priporočil 
političnim odločevalcem v Sloveniji.  

Delavnico bosta vodila Katarina Bervar Sternad (Pravno-informacijski center nevladnih 
organizacij – PIC) in Albin Keuc (SLOGA, platforma NVO za razvoj, globalno učenje in 
humanitarno pomoč).  

Na delavnico se prijavite s pomočjo spletnega obrazca – do 15.00 do 2. septembra 2020.  

V času predsedovanja tria Nemčije, Portugalske in Slovenije se na področju človekovih pravic 
in demokracije pričakuje oblikovanje in uveljavitve več dokumentov in mehanizmov s 
področja človekovih pravic in (evropske) demokracije. Pripravili bi naj (1) akcijski načrt za 
človekove pravice in demokracijo za obdobje 2020–2024, (2) novo strategijo za izvajanje 
Listine o temeljnih pravicah, (3) akcijski načrt za evropsko demokracijo in (4) letno poročilo o 
vladavini prava v EU. Priprava vsakega od teh dokumentov zahteva opredelitev Slovenije in 
zato tudi civilne družbe, dejavne na področjih človekovih pravic in demokracije. 

Program delavnice 

9:30 – 9:40 Pozdravni nagovor, predstavitev udeležencev in vodij delavnice 

9:40 – 10:00 Človekove pravice in demokracija - procesi in pričakovanja civilne družbe  
v času slovenskega (so)predsedovanja, Katarina Bervar Sternad, PIC 

10:00 – 11:30 Določitev možnosti in načine sodelovanja med NVO za oblikovanje skupnih 
stališč (skupinsko delo) 

11:30 – 11:50 Odmor za kavo 

11:50 – 13:30 Oblikovanje niza temeljnih priporočil slovenskim odločevalcem (delo v 
skupinah) 

13:30  Kosilo (v sklopu delavnice, vabljeni vsi udeleženci) 

https://presidency.concordeurope.org/
https://presidency.concordeurope.org/
https://www.1ka.si/a/295903



