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V Tednu globalnega učenja več kot 60 dogodkov
Ljubljana, 18. november 2014 - Med 15. in 23. novembrom 2014 v Sloveniji že
osmo leto poteka Teden globalnega učenja v organizaciji Sloge, platforme
nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč s
financiranjem Ministrstva za zunanje zadeve RS. Letošnja osrednja tema je
prehranska varnost. V različnih krajih bo na to tematiko potekalo več kot 60
različnih dogodkov, od predavanj, projekcij filmov, kuharskih delavnic,
potopisnih predavanj, razstav, do dni odprtih vrat in celo muzikala.
Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2014 je »Prehranska varnost«, ki se osredotoča na različne
globalne vidike dostopa do hrane, odnosa do hrane in pomena kvalitete hrane. Organizacije in šole se
bodo na svojih področjih navezovale na področja, kot so lokalna in globalna neenakost ter
nepravičen dostop do hrane, stereotipi, medkulturna percepcija odnosa do hrane, globalno
državljanstvo, globalna odgovornost do področij, ki trpijo hudo lakoto, spoštovanje človekovih pravic
in pravice do hrane.
Patricija Virtič, koordinatorica Tedna globalnega učenja 2014: »Zelo smo zadovoljni z letošnjim
odzivom tako nevladnih organizacij kot šol, saj bo v okviru letošnjega Tedna globalnega učenja
potekalo več kot 60 dogodkov. Še posebej nas navdušuje izvirnost pri pripravi aktivnosti, pri tem smo
jim z nasveti pomagali tudi na Slogi. Potekale bodo številne zanimive delavnice, potopisna

predavanja z izkušnjami nevladnikov na terenu, okrogle mize s strokovnjaki, projekcije
dokumentarnih filmov, razstave, učenci se bodo preizkusili na literarnih, likovnih, kuharskih in
gledaliških delavnicah. Tematika prehranske varnosti 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 lokalni kot tudi globalni ravni 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, za doseganje pravičnejšega razvoja sveta.« pojasnjuje Marjan Huč,
direktor/koordinator Sloge.
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.
Vse aktivnosti letošnjega TGU so del aktivnosti v okviru Evropskega leta za razvoj 2015.
Seznam vseh dogodkov in sporočilo za javnost sta dostopna na Slogini spletni strani.

Dr. Marijan Ivanuša: »Mednarodne grožnje zdravju, kakršen je tokratni izbruh ebole,
lahko obvladamo samo z usklajenim delovanjem na lokalni, nacionalni in globalni ravni«
Intervju na temo ebole: dr. Marijan Ivanuša, vodja Urada Svetovne
zdravstvene organizacije v Sloveniji
Intervju pripravila: Urška Učakar, Društvo za Združene narode za
Slovenijo
Zakaj se je ebola razširila ravno na najbolj izpostavljenem področju?
Afrika je znana kot regija, kjer se občasno pojavlja ebola. Ebola je virusna
bolezen, virus pa se nahaja v živalih, od koder se lahko prenese na ljudi.
Praviloma prvi zbolijo lovci oziroma ljudje na podeželju, ki se okužijo ob
stiku z okuženo divjo živaljo. Začetni simptomi bolezni so lahko podobni drugim pogostim boleznim v
tropskih krajih, zato v tej prvi fazi izbruha ebole praviloma pride do zamude pri postavitvi pravilne
diagnoze, s tem pa tudi do odloga ustreznih ukrepov, ki bi preprečili širjenje bolezni. Najnovejši
epidemiološki podatki tako kažejo, da se je zadnji izbruh ebole začel že decembra 2013, čeprav smo
do sedaj mislili, da se je izbruh začel marca 2014 v Gvineji.
Svoje prispevajo tudi druge okoliščine (odročnost krajev, zelo slaba dostopnost do ustreznih
zdravstvenih storitev, pa tudi kultura in običaji, npr. tesni stiki z obolelim, način pokopavanja
umrlih). Virus ebole povzroča zelo hudo bolezen, sam virus pa je zelo kužen, kar pomeni, da se
zlahka okužimo, če pridemo v stik z virusom. Dobra novica je, da z virusom težko pridemo v stik, saj

se ne prenaša po zraku – to pomeni, da se lahko okužimo le, če pridemo v kontakt s telesnimi
tekočinami obolelega. Dobra novica je tudi ta, da bolnik postane kužen šele takrat, ko dobi
simptome bolezni. Nekdo, ki simptomov bolezni nima, torej bolezni tudi ne more širiti. Poleg teh
bioloških dejavnikov pa so za potek trenutnega izbruha pomembni tudi družboslovni dejavniki.
Tudi v Afriki so migracije postale del vsakdanjega življenja, tako posamezniki iz odročnih krajev
potujejo v mesta in med mesti. Ko se bolezen pojavi med prebivalci gosto naseljenih mest, še
posebej revnih naselij, kjer se že zdravi težko prebijajo iz dneva v dan, je seveda bolezen zelo težko
zamejiti in ustaviti njeno širjenje.
Za tako obsežen izbruh ebole v treh afriških državah je torej bila potrebna kombinacija več
dejavnikov – lastnosti virusa in torej bolezni kot take, šibki zdravstveni sistemi, siceršnje zdravstveno
stanje in seveda socialno ekonomske determinante prebivalcev prizadetih držav v najširšem pomenu
besede.
Kakšne aktivnosti usmerja in izvaja Svetovna zdravstvena organizacija v zvezi z odzivom na
izbruh ebole?
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) je specializirana agencija OZN za
področje zdravja. Kot taka ima osrednjo vlogo pri vseh globalnih vprašanjih s
področja zdravja. Skrbi tudi za izvajanje Mednarodnega zdravstvenega
pravilnika. Ta pravilnik določa način delovanja tako Svetovne zdravstvene
organizacije, kot tudi držav članic v primeru mednarodnih groženj zdravju. To je
eden redkih dokumentov s področja zdravja, ki mednarodno pravno zavezuje
države članice.
V primeru ebole je delovanje SZO izrazito večplastno in se nanaša tako na lokalne in nacionalne
aktivnosti, kot seveda tudi na mednarodne aktivnosti.
Delovanje SZO na ravni posameznih držav je odvisno od epidemiološkega stanja v posamezni državi.
V najbolj prizadetih državah SZO sodeluje pri oblikovanju ključnih ukrepov: epidemiološko
spremljanje in ukrepanje, delovanje na ravni lokalne skupnosti, vzpostavljanje kapacitet za
zdravstveno oskrbo obolelih, zagotavljanje laboratorijskih kapacitet za ugotavljanje okužbe,
spremljanje oseb, ki so bili v stiku z obolelim, ukrepi za preprečevanje okužb, logistična podpora,
informiranje, izobraževanje in pri izvajanju ukrepov za varne pogrebe.
Za države, ki niso neposredno prizadete, je pomembno, da prejemajo zanesljive in sveže
informacije, kot tudi usmeritve za pripravljenost na morebiten prihod osebe okužene z virusom
ebole. SZO po potrebi nudi tehnično pomoč oz. svetovanje pri pripravi nacionalnih načrtov
pripravljenosti za ebolo; hkrati pa SZO skrbi, da so ukrepi sorazmerni dejanskemu tveganju za pojav
bolezni (npr. letalske prevoznike smo pozvali, naj ohranijo redne letalske linije v prizadete države,
saj bi ukinitev direktnih letov naredilo več škode kot koristi).
SZO ima ključno vlogo pri mobilizaciji mednarodne skupnosti in torej pri zagotavljanju finančnih,
kadrovskih in materialnih virov, nujnih za obvladovanje ebole. Prizadevanja za izgradnjo kapacitet za
obvladanje izbruha ebole podpira tudi misija OZN UNMEER (UN Mission for Emergency Ebola
Response), katere ključna področja delovanja so: ustaviti izbruh ebole, zagotoviti zdravljenje
obolelim, zagotoviti delovanje ključnih služb, ohraniti stabilnost in preprečiti ponovne izbruhe
bolezni.
Ko govorim o mednarodni skupnosti, imam v mislih tako posamezne države, kot tudi skupine/unije
držav, agencije OZN, nevladne organizacije, kot npr. Zdravniki brez meja, Rdeči križ idr. Mednarodne
grožnje zdravju, kakršen je tokratni izbruh ebole, lahko obvladamo samo z usklajenim delovanjem na
lokalni, nacionalni in globalni ravni.

Kako se pred ebolo varuje zdravstvene delavce na ogroženih območjih?
Zdravstveni delavci so poleg svojcev obolelih zelo izpostavljena skupina ljudi. Približno 5 odstotkov
vseh bolnikov z ebolo predstavljajo zdravstveni delavci, čeprav je težko oceniti, koliko se jih je
okužilo v izolacijskem oddelku, koliko pa izven njega.
V začetku novembra 2014 je delovalo 16 centrov s 1227 posteljami za bolnike z ebolo, kar je
približno četrtina predvidenih kapacitet. Zadostne kapacitete so nujne tudi zaradi zagotavljanja
varnosti zdravstvenih delavcev. Ustrezna zaščitna oprema, ustrezni postopki in ukrepi za
preprečevanje okužbe, organizacija dela in počitek, ustrezna usposobljenost za delo z bolniki z ebolo
predstavljajo temelj varnosti zdravstvenih delavcev.
Z izbruhom ebole se je določena zdravstvena tematika prvič samostojno pojavila na agendi
Varnostnega sveta OZN. Koliko je po vašem mnenju ebola grožnja svetovnemu miru in varnosti?
Pomen zdravja v mednarodni politiki se povečuje že vrsto let in ebola je samo eden od zadnjih
tovrstnih primerov. Mednarodna skupnost in z njo Generalna skupščina OZN in Varnostni svet OZN so z
napotitvijo misije UNMEER v Zahodno Afriko jasno pokazale, kako resno jemljejo izbruh te nalezljive
bolezni. Obsežen izbruh bolezni (v tem primeru ebole) lahko vpliva na delovanje katere koli države,
zato imajo številne države načrte pripravljenosti za izbruhe bolezni, s katerimi določijo ključne
funkcije in načine za zagotavljanje delovanja ključnih sistemov v državi za primer velikega izbruha
bolezni. Nedelovanje ključnih sistemov katere koli države lahko pripelje do njene nestabilnosti in s
tem tudi do nestabilnosti v soseščini ali širše.
Kaj so ključna sporočila za javnost, ki jih SZO in OZN skušata poudariti s ciljem preprečevanja
panike in nemirov?
Komunikacija je ena od ključnih funkcij javnega zdravja in pri tem imajo poleg strokovnih institucij
pomembno vlogo različni mediji. Odločilno je, da medijske hiše svoje delo opravljajo odgovorno.
Ključno je, da ljudje informacije dobijo iz zanesljivih virov, ki jim lahko zaupajo.
Pomembno je tudi, da države izvajajo tiste ukrepe, ki so skladni s realnim tveganjem za pojav ebole
v njihovem okolju. Tako nezadostni, kot tudi prekomerni ukrepi lahko vodijo do nezaupanja pri
ljudeh.
Verjetnost, da bo v Slovenijo prispel bolnik z ebolo, je zelo majhna, ne moremo pa je v celoti
izključiti. Zato je pomembno, da so ustrezne službe tudi v Sloveniji pripravljene na morebiten prihod
osebe, ki bi lahko bila okužena z virusom ebole. Splošni preventivni ukrepi pa v tem trenutku niso
potrebni in prav je, da so ljudje s tem seznanjeni. Prav tako je pomembno vedeti, da bolnik z ebolo
ni nujen primer, tako kot so to bolniki z infarktom ali možgansko kapjo. Bolje je, da morebiten bolnik
čaka uro, dve ali celo več ter nato zanj poskrbi ustrezno usposobljeno osebje, kot da naredimo nekaj
na hitro in narobe.
Kako lahko k preprečevanju nadaljnjega širjenja ebole prispeva vsak posameznik, tudi tisti, ki
ne živi na najbolj izpostavljenih območjih?
Način prenosa virusa ebole poznamo, zato lahko okužbe učinkovito preprečimo. Okužimo se lahko s
krvjo ali drugimi telesnimi izločki (slina, urin, blato, semenska tekočina, izbruhana vsebina itd.)
bolne osebe, to je osebe, ki ima simptome zaradi okužbe z virusom ebole. Virus se ne prenaša po
zraku, zato je tveganje za okužbo majhno. Če je nekdo potuje v kraje, kjer se soočajo z izbruhom
ebole, seveda mora upoštevati osnovne preventivne ukrepe ter preprečiti stike s telesnimi
tekočinami obolelih oseb. Po vrnitvi domov naj taka oseba še tri tedne spremlja svoje zdravstveno
stanje. V primeru nenadne povišane temperature in drugih simptomov naj takoj o tem obvesti
zdravnika. Ob pojavu simptomov je potrebna takojšnja izolacija osebe, spremljati pa začnemo tudi
zdravstveno stanje vseh oseb, ki so bile s tako osebo v stiku.
Na globalni ravni lahko vsi skupaj pomagamo z zavzemanjem za splošne ukrepe, ki pomembno
vplivajo na socialne determinante zdravja, in za bolj specifične ukrepe, ki krepijo zdravstvene

sisteme v državah z nizkimi dohodki. Okolja z manj neenakostmi in z robustnimi zdravstvenimi
sistemi lahko uspešneje zaustavijo širjenje ebole, pa tudi drugih nevarnih bolezni.
Več aktualnih informacij o izbruhu ebole skupaj z uradnimi podatki ter navodili in smernicami
najdete na spletni strani Svetovne zdravstvene organizacije.

V Kopenhagnu predstavniki civilne družbe razpravljali o ciljih trajnostnega razvoja
Ljubljana, 19. november 2014 – Med 13. in 14. novembrom
2014 je v Kopenhagnu potekala Beyond 2015 Copenhagen
CSO Conference, katere se je udeležilo več kot 180
predstavnikov civilne družbe iz skoraj 50 držav.
Udeleženci konference so razpravljali o napredku pri oblikovanju nove post-2015 agende s ciljem
vplivanja na zaključno fazo pogajanj in zagotavljanja, da se bodo vlade zavezale k ambiciozni,
transformativni agendi, ki bo naslavljala ključne izzive današnjega časa – neenakost, okoljsko
trajnost, izkoreninjanje revščine, človekove pravice, mir in varnost ter participacijo.
Prvi dan konference so udeleženci po delovnih skupinah
razpravljali o socialnih, gospodarskih in okoljskih vidikih
neenakosti; ugotovitve bodo strnjene v stališču civilne družbe o
predlaganih ciljih trajnostnega razvoja. Drugi dan konference se
je zaključil s predstavniki vladnih institucij in mednarodnih
organizacij, ki so z udeleženci pogovarjali o možnostih vpliva
civilne družbe na potek nadaljnjih pogajanj o ciljih trajnostnega
razvoja. Preko video nagovorov so udeležence pozdravili tudi
posebna svetovalka generalnega sekretarja OZN za post-2015
Amina Mohammed, namestnik generalnega sekretarja OZN Jan
Eliasson in predsednik 69. generalne skupščine OZN Sam Kutesa,
ki so izpostavili vlogo nevladnih organizacij pri zagovorništvu nove agende.
Za več informacij o konferenci se obrnite na Slogo preko e-pošte info@sloga-platform.org.

Peticija Slovenija naj prizna Palestino
Ljubljana, 19. november 2014 – Zavod Abraham poziva organizacije, da
se pridružijo pozivu Republiki Sloveniji, naj prizna neodvisno državo
Palestino.
Palestinci in Palestinke so zaradi izključujoče izraelske politike že
desetletja podvrženi institucionalizirani rasni diskriminaciji, ki po merilih ZN ustreza apartheidu. So
ujetniki na lastni zemlji, ki jim je onemogočen dostop do njihove lastnine, do šol, služb in
sorodnikov, pogosto pa ne morejo dostopati niti do vode in osnovnih potrebščin, ki jih potrebujejo za
preživetje.
Mirovna pogajanja med Izraelom in Palestino že vrsto let v prvi vrsti ovirata po mednarodnem pravu
nezakonita gradnja izraelskih naselbin in zidu na zasedenih
ozemljih Zahodnega brega ter nezakonita humanitarna blokada
Gaze. Neenakopravnost pogajalskih strani je glavna ovira za dosego
miru in pravične rešitve. Nepriznavanje Palestine kot samostojne
države ne prispeva k razreševanju problema.
Državo Palestincev, neodvisno državo Palestino, kot državo naroda z
zelo dolgo tradicijo predvidevajo že številne resolucije Generalne
skupščine Združenih narodov, do sedaj pa jo je priznalo že več kot

70 odstotkov držav članic Združenih narodov. Zavod Abraham zato poziva organizacije, naj podprejo
peticijo za slovensko priznanje neodvisne države Palestine.
Peticija je objavljena na spletni strani Zavoda Abraham.

Neodvisna strokovnjakinja bo ocenila uresničevanje pravic starejših oseb v Sloveniji
Ljubljana, 18. november 2014 – Med 17. in 21. novembrom 2014 je na prvem uradnem obisku v
Sloveniji neodvisna strokovnjakinja Združenih narodov (ZN) za človekove pravice starejših oseb
Sveta ZN za človekove pravice Rosa Kornfeld-Matte.
V sklopu obiska bo ocenila uresničevanje pravic starejših oseb v državi. »Starejše osebe v Sloveniji
predstavljajo pomemben in hitro rastoč segment družbe,« je dejala Kornfeld-Matte. »Obisk mi bo
omogočil, da bom razpravljala o politikah, ki so jih sprejele slovenske oblasti, da bi zagotovile
aktivno in učinkovito sodelovanje starejših v celotnem spektru družbenega življenja.« Obisk bo
priložnost za opredelitev dobrih praks in pomanjkljivosti pri izvajanju obstoječega zakona glede
spodbujanja in zaščite pravic starejših oseb. V okviru obiska se bo srečala s predstavniki državnih
institucij, nevladnih organizacij in drugih, ki se ukvarjajo z vprašanji pravic starejših.
Več informacij o obisku najdete v sporočilu za medije.

Svet na poti k ciljem trajnostnega razvoja
Ljubljana, 18. november 2014 – Paul Engel in Anna Kroll z Evropskega
centra za upravljanje razvojnih politik (European Centre for
Development Policy Management) v Maastrichtu raziskujeta pogajanja
o razvojni in okoljski agendi po letu 2015.
Avtorja navajata, da je bil za razprave o post-2015 agendi značilen vključujoč proces, ki je omogočal
sodelovanje različnih deležnikov. Možnost, da javnost sledi pogajanjem, je pripomogla k večji
odgovornosti. Ta inkluzivnost bo nujna tudi prevajanju globalnih ciljev v specifične nacionalne
politike. Razvite države bodo še vedno odgovorne za pomoč šibkejšim državam. Kljub temu pa
avtorja ugotavljata, da bi lahko bilo pomanjkanje vodstva težava pri preoblikovanju soglasja, ki je že
bilo doseženo, v širok politični konsenz.
Celoten prispevek lahko preberete tukaj.

Globalno poročilo o prehranjenosti
Ljubljana, 18. november 2014 – Poročilo z naslovom »The Global Nutrition
Report 2014: Actions and Accountability to Accelerate the World's Progress
on Nutrition« je rezultat konference »Nutrition for Growth«, ki je potekala
leta 2013 v Londonu. Na konferenci so številni deležniki združili moči v boju
proti podhranjenosti. Poročilo raziskuje razsežnosti stanja prehranjenosti,
napredek na globalni ravni ter po državah in uspešnost programov za
zmanjšanje podhranjenosti.
Celotno poročilo lahko preberete tukaj.

Regionalna študija o uspehu palestinskih begunskih otrok
Ljubljana, 17. november 2014 – Palestinski šolarji, ki se izobražujejo v šolah
Agencije Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na
Bližnjem vzhodu (United Nations Relief and Works Agency – UNRWA) na Zahodnem
bregu, v Gazi in Jordaniji, dosegajo nadpovprečne rezultate v mednarodnih
ocenjevanjih kljub zaostrenim in neugodnim razmeram, v katerih živijo, navaja
poročilo Svetovne banke.
Poročilo z naslovom »Učenje ob soočanju s stisko: Izobraževalni program UNRWA
za palestinske begunce« (Learning in the Face of Adversity: The UNRWA Education
Program for Palestine Refugees) poudarja, da lahko učinkovite prakse poučevanja,
močno vodstvo šole, ocenjevanje in skupna odgovornost za učenje podpirajo
prilagajanje in uspešnost v visoko tveganih okoliščinah.
Izobraževalni sistem UNRWA je eden največjih nevladnih šolskih sistemov na Bližnjem vzhodu s
500.000 begunskimi učenci letno, ki skozi partnerstvo med šolo, družino in skupnostjo ustvarja
kulturo učenja, ki prepoznava ranljivo okolje, v katerem otroci živijo, in spodbuja sodelovanje med
šolami, učitelji, starši in skupnostjo s poudarkom na dosežkih in dobrobiti učencev.
Poročilo ugotavlja, da učenci, ki obiskujejo šole UNRWA, dosegajo boljše rezultate kot njihovi
vrstniki v javnih šolah, in to kljub neugodnemu socialno-ekonomskemu položaju in nižji izobrazbi
staršev, kar učenci nadoknadijo s samozavestjo, podporo staršev in vključenostjo v šolske aktivnosti.
UNRWA upravlja skoraj 700 šol s 17.000 zaposlenimi in izobražuje več kot 500.000 begunskih otrok
letno, deluje pa na Zahodnem bregu, v Gazi, Jordaniji, Libanonu in Siriji. Poročilo se osredotoča na
tri regije: Zahodni breg, Gazo in Jordanijo.
Celotno poročilo lahko preberete tukaj.

Nacionalna platforma za Slovenijo brez zavržene hrane
Ljubljana, 13. november 2014 - Ekologi brez meja so danes v sklopu 45. sejma
Narava-zdravje na Gospodarskem razstavišču v okviru projekta Volk sit, koza cela
(podpira ga norveški NVO sklad) izvedli okroglo mizo z naslovom “Zakaj
potrebujemo nacionalno platformo za Slovenijo brez zavržene hrane”.
Udeleženci so spregovorili o možnostih in potrebi po sodelovanju v celotni živilskoprehranski verigi in podpisali pobudo za ustanovitev platforme.
Vodja projekta Volk sit, koza cela, Albin Keuc je predstavil pobudo: “Društvo Ekologi brez meja
želimo s pobudo za nacionalno platformo za Slovenijo brez zavržene hrane povezati vse ključne
akterje in deležnike na področju odpadne in zavržene hrane. Na današnji okrogli mizi smo odkrito
spregovorili o nujnosti sodelovanja, vzajemni obveščenosti in krepitvi obstoječih dejavnosti. Cilj nam
je znan: vsaj 50 % zmanjšanje količin zavržene hrane do leta 2025.”
Prof. dr. Peter Raspor , starosta slovenskih biotehnologov, je izpostavil pomen lokalnega
povezovanja prideloval¬cev, predelovalcev in potrošnikov: “Do zavržkov hrane prihaja zaradi
prevelike ponudbe in izkrivljenega odnosa do hrane. Z znanjem moramo razgraditi nezaupanje v
celotni prehransko oskrbovalni verigi. In ne smemo pozabiti na razumen nadzor, ki bo tej - za
Slovenijo izjemno pomembni - verigi omogočil delovanje, tehnološko modernizacijo, varnost in
etičnost.”
Razprava je pokazala, da so količine odpadne in zavržene hrane dejstvo. Nastajajo v celotnem
živilsko-prehrambnem krogu - od vil do vilic. Potrebno je ukrepati na vseh točkah, kjer do nastajanja
izgub, odpada in zavržkov prihaja. In to v celotni živilsko-prehranski verigi. Zmanjševanje in

preprečevanje nastajanja zavržene hrane je priložnost za modernizacijo slovenskega prehranskega
kroga in krepitev povpraševanja po ekološko in lokalno pridelani hrani.
Udeleženci so se strinjali, da je potrebno ta prizadevanja povezati v obliki nacionalne platforme za
Slovenijo brez zavržene hrane. Ekologi brez meja so ob koncu organizirali javno podpisovanje pobude
za ustanovitev nacionalne platforme za Slovenijo brez zavržene hrane.
Na okrogli mizi so nastopili biotehnolog prof. dr. Peter Raspor, direktor kmetijsko-gozdarske
zbornice Branko Ravnik, predstavnica zbornice kmetijskih in živilskih podjetij mag. Jana Ramuš,
župan Vrhnike Stojan Jakin, direktor ljubljanske Snage Janko Kramžar, ravnateljica dr. Blanka
Vombergar, Zdenko Podlesnik iz Lions Distrikta Slovenija in evropski poslanec Franc Bogovič, bivši
minister za kmetijstvo in okolje.

Zanimivo
- »Guide to EuropeAid Funding Instruments 2014-2020«; CONCORD.
- »Ukraine's Humanitarian Crisis Needs EU Support«; CONCORD's EPAN (Enlargement, Preaccession and Neighborhood) Working Group.

Usposabljanje o načrtovanju kampanje
Kdaj? 27.-28. november 2014.
Kje? Sloga (Metelkova 6, Ljubljana).
Vabimo vas dvodnevno usposabljanje o načrtovanju kampanje z naslovom »Campaign Development
Workshop«. V okviru usposabljanja bo pripravljen načrt kampanje za evropsko leto za razvoj. Več
informacij o predstavitvi najdete na spletni strani Sloge.
Udeležba na predstavitvi je brezplačna. Prosimo, da udeležbo potrdite najkasneje do 21. novembra
2014 preko e-pošte adriana.aralica@sloga-platform.org. Število mest je omejeno.

»Mesec odprtih vrat« Zavoda Voluntariat
Kdaj? 11. november - 11. december 2014.
Kje? Zavod Voluntariat (Linhartova 13, Ljubljana).
Zavod Voluntariat vabi na »Mesec odprtih vrat«. Obiščete jih lahko v pisarni na
Linhartovi 13 v Ljubljani in spoznate priložnosti za prostovoljce, v tem času pa
organizirajo tudi številne dogodke.
Več informacij najdete na spletni strani Voluntariata.

Srečanje »Gledam širše, vidim več«
Kdaj? 20. november 2014 ob 17. uri.
Kje? Društvo Ljiljan (Ulica Luize Pesjakove 9, Ljubljana).
Društvo Humanitas vabi na srečanje »Gledam širše, vidim več«. Delavnica vabi
k sodelovanju mlade, ki si želijo izvedeti več o vprašanju večkulturnosti in
življenju priseljencev v Ljubljani. Spodbuja k razumevanju in strpnosti do
sobivanja v različnosti. Skozi pozitivne in negativne izkušnje gostov mladim
ponudi priložnost, da na novo spoznajo Ljubljano in jo pod mentorstvom fotografa Matjaža Tančiča
ujamejo v fotografski objektiv. Več informacij o srečanju najdete tukaj.

Okrogla miza »Kaj nam govorijo zgodbe mednarodnih prostovoljcev?«
Kdaj? 20. november 2014 ob 17. uri.
Kje? Hostel Celica (Metelkova 8, Ljubljana).
Zavod Voluntariat in Društvo Humanitas vabita na okroglo
mizo
"Kaj
nam
govorijo
zgodbe
mednarodnih
prostovoljcev?", na kateri bodo spregovorili o izzivih
mednarodnega prostovoljnega dela, vlogi globalnega učenja in pomena spodbujanja kritičnega
razmišljanja prostovoljcev o mednarodnih izzivih. Več informacij o srečanju najdete v vabilu.

Tiskovna konferenca z neodvisno strokovnjakinjo ZN za človekove pravice starejših oseb
Kdaj? 21. november 2014 ob 15. uri.
Kje? Grand hotel Union (Miklošičeva 1, Ljubljana).
Ob zaključku prvega obiska v Sloveniji bo potekala tiskovna konferenca z neodvisno strokovnjakinjo
Združenih narodov (ZN) za človekove pravice starejših oseb Sveta ZN za človekove pravice Roso
Kornfeld-Matte.
Več informacij o obisku najdete v sporočilu za medije.

Predavanje »Srečanje s pravičnim bombažem«
Kdaj? 21. november 2014 ob 19. uri.
Kje? Dunajska 22, Ljubljana.
Društvo Humanitas vabi na predavanje »Srečanje s pravičnim bombažem«.
Vsak dan se oblečemo v bombažna oblačila. Pa vemo, pod kakšnimi pogoji so bila
izdelana? Na dogodku bodo razkrili nekaj neprijetnih zgodb iz ozadja proizvodnje te surovine.
Predstavili bodo projekt Fair Do, prek katerega so dijakinje in dijaki Gimnazije Ptuj skupaj s pravično
trgovino 3MUHE, KED Smetumet ter kooperativo Kafuli iz Burkine Fasa spoznavali pravično trgovino
ter ozadje proizvodnje naših oblačil. Dijakinje in dijaki so v okviru projekta razvili tudi bombažne
izdelke za mlade, ki so jih izdelali v Kafuliju.
Več informacij o dogodku najdete tukaj.

Zaključni dogodek popotniškega festivala Bivak 2014
Kdaj? 22. november 2014 med 10. in 22. uro.
Kje? Socialna akademija (Ulica Janeza Pavla II. 12, Ljubljana).
Festival Bivak 2014 je mednarodni festival popotništva in popotniškega
novinarstva v Sloveniji. Dogodek bo potekal vse od 15. do 22. novembra na
različnih lokacijah v Ljubljani.
Zaključni dogodek, katerega del bo tudi Pravična trgovina 3MUHE, bo 22.
novembra v prostorih Socialne akademije, Ulica Janeza Pavla II. 13.
Več o programu in zaključnem dogodku preberite tukaj.

Mentorsko usposabljanje »Motiviranje in spremljanje prostovoljcev«
Kdaj? 25. november 2014 med 9. in 16. uro.
Kje? Slovenska filantropija (Poljanska cesta 12, Ljubljana).
Slovenska filantropija vabi na mentorsko usposabljanje »Motiviranje in
spremljanje prostovoljcev«,
namenjeno mentorjem, ki že opravljajo naloge mentorstva prostovoljcem. Skozi usposabljanje bodo
udeleženci spoznali zunanje in notranje motivatorje in pripravo prostovoljskih aktivnosti,
individualno spremljanje posameznega prostovoljca, nagrajevanje prostovoljcev in vzpostavljanje
dobrega odnosa med mentorjem in prostovoljci.
Cena posameznega usposabljanja je 60 evrov za mentorje, ki prihajajo iz organizacij, članic
Slovenske mreže prostovoljskih organizacij, za ostale je cena 80 evrov. V kolikor se prijavi na
tematsko usposabljanje več mentorjev iz iste organizacije, ki je članica Slovenske mreže
prostovoljskih organizacij, je cena za vsakega naslednjega udeleženca nižja za 50 %. DDV je
vključen v ceno. Rok za prijavo je 4. november 2014. Več informacij in prijavnico najdete na spletni
strani prostovoljstvo.org.

Forum o prostovoljstvu
Kdaj? 3. december 2014 med 10. in 15. uro.
Kje? Pionirski dom, Festivalna dvorana (Vilharjeva cesta 11, Ljubljana).
Slovenska filantropija ob mednarodnem dnevu prostovoljstva (5. december) vabi
na Forum o prostovoljstvu, na katerem bodo skupaj z Društvom moderatorjev
Slovenije osvetlili vprašanje "V kolikšni meri se lahko na stiske ljudi v sodobni
družbi odzivamo s prostovoljstvom?"
K udeležbi vabijo izkušene prostovoljce, organizatorje in mentorje prostovoljstva, predstavnike
prostovoljskih organizacij, zdravstvene delavce, patronažno službo, pedagoške delavce, predstavnike
centrov za socialno delo, predstavnike lokalnih skupnosti in vseh drugih zainteresiranih javnosti.
Prispevek za člane Slovenske mreže prostovoljskih organizacij znaša 10 evrov, za ostale udeležence
pa 15 evrov.
Prijavite se lahko preko spletne strani Slovenske filantropije.

Usposabljanje »Vodenje skupine in skupinska dinamika«
Kdaj? 9. december 2014 med 9. in 16. uro.
Kje? Slovenska filantropija (Poljanska cesta 12, Ljubljana).
Slovenska filantropija vabi na usposabljanje »Vodenje skupine in skupinska
dinamika«, ki je namenjeno prostovoljcem, ki vodijo skupine, izvajajo delavnice,
tabore, treninge, letovanja, mednarodne izmenjave ali druge skupinske aktivnosti.
Na usposabljanju bodo udeleženci:
- spoznali in se poglobili v skupinsko dinamiko,
- raziskovali faze razvoja skupine,
- spoznali vloge posameznikov v skupinah, še posebej vodje,
- spoznali različne tehnike spodbujanja konstruktivne skupinske dinamike,
- pridobili komunikacijske veščine in spretnosti dela s skupino,
- izmenjali primere dobrih praks pri vodenju skupin.
Več informacij in prijavnico najdete na spletni strani prostovoljstvo.org.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 11. in 18. novembrom 2014)
ALŽIRIJA (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR; krepitev vloge
civilne družbe pri spodbujanju človekovih pravic in demokratičnih reform)
Rok za prijavo: 25. januar 2015.
Več informacij
IZRAEL (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 8. januar 2015.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Pobuda Stop-TTIP
Evropska platforma Citizens for Europe je objavila pobudo Stop-TTIP za
kampanje, ki se osredotočajo na ozaveščanje o potencialnih negativnih
vplivih evropsko-ameriškega trgovinskega in naložbenega sporazuma
(Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP) na
demokratičnost, naravno okolje ali socialno pravičnost v Evropi.
Organizatorji kampanj lahko zaprosijo za največ 4.000 evrov. Rok za
prijavo je 15. december 2014.

Delovne priložnosti
Razpis za generalnega sekretarja EPR
European Platform for Rehabilitation je objavil razpis za
generalnega sekretarja. Rok za prijavo je 30. november 2014. Več
informacij najdete v objavi.

CONCORD išče sodelavca za področje financ in administracije
CONCORD je objavil razpis za sodelavca za področje financ in
administracije za aktivnosti v sklopu evropskega leta za razvoj.
Rok za prijavo je 23. november 2014, več informacij pa najdete
na spletni strani CONCORD-a.

ECDPM išče asistenta
European Centre for Development Policy Management je objavil
razpis za korporativnega asistenta za program institucionalnih
odnosov za obdobje 6 mesecev. Rok za prijavo je 24. november
2014. Več informacij najdete na spletni strani ECDPM.

Razpis za pripravništvo pri HRW
Human Righs Watch je objavil razpis za pripravnika v bruseljski pisarni. Več
informacij najdete v objavi.

Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve.
Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije.

