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Rekorden Teden globalnega učenja je za nami
Ljubljana, 25. november 2014 - Med 15. in 23. novembrom 2014 je v Sloveniji ţe
osmo leto potekal Teden globalnega učenja. Letošnja osrednja tema je bila
prehranska varnost. V različnih krajih je in bo na to tematiko potekalo več kot 60
različnih dogodkov, od predavanj, projekcij filmov, kuharskih delavnic, potopisnih
predavanj, razstav, do dni odprtih vrat, kar je rekordno število dogodkov v tednih
globalnega učenja do sedaj.
Letošnja osrednja tema se je osredotočala na različne globalne vidike dostopa do
hrane, pomena njene kvalitete in našega odnosa do nje. Organizacije in šole so se navezovale na
področja, kot so lokalna in globalna neenakost ter nepravičen dostop do hrane, stereotipi,
medkulturna percepcija odnosa do hrane, globalno drţavljanstvo, globalna odgovornost do področij,
ki trpijo hudo lakoto, spoštovanje človekovih pravic in pravice do hrane.
Pri pripravi aktivnosti so bile šole in organizacije zelo izvirne, pri pripravi
aktivnosti smo jim z nasveti pomagali tudi na Slogi. Potekale so 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 je bila tako osvetljena iz različnih vidikov, s
tem bo še bolj poudarjena globalna soodvisnost - da je vsak izmed nas delček istega sveta. Aktivnosti
pa se dobro vključujejo tudi v prihajajoče evropsko leto za razvoj 2015.
Teden globalnega učenja je vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever - Jug organizirajo
drţave članice Sveta Evrope ţe od leta 1999. V tem tednu v številnih evropskih drţavah potekajo
dogodki, namenjeni vprašanjem druţbene izključenosti, globalne soodvisnosti in solidarnosti.
Teden globalnega učenja je potekal v organizaciji Sloge, platforme nevladnih organizacij za razvojno
sodelovanje in humanitarno pomoč s financiranjem Ministrstva za zunanje zadeve RS. Vse aktivnosti
letošnjega Tedna globalnega učenja so del aktivnosti v okviru evropskega leta za razvoj 2015.

Na Gimnaziji Ptuj v Teden globalnega učenja vstopili z igro
Ljubljana, 25. november 2014 - Na Gimnaziji Ptuj je kot obeleţitev
mednarodnega dne strpnosti ter Tedna globalnega učenja potekalo
srečanje UNESCO ASP središča Ptuj. Okoli 50 otrok iz Vrtca Ptuj,
učencev OŠ Destrnik in OŠ Cirkovce ter dijakov Ekonomske šole Ptuj in
Gimnazije Ptuj ter njihovih vzgojiteljic in učiteljic je ta dan posvetilo
skupni igri. »Igra nas povezuje« je bil moto srečanja, ki je navdihnilo
tako majhne kot velike udeleţence.
Skozi različne igre so se predšolski otroci in otroci, ki so ţe na pragu
odraslosti, druţili, spoznavali ter razvijali veščine komunikacije s
povsem drugo starostno skupino. Skupaj so spoznavali igre, ki so se jih
igrali ţe njihovi starši, ter igre, ob katerih se druţijo njihovi vrstniki na
drugih koncih sveta. »Rad se igram, ker se med igro zabavam in
spoznavam nove prijatelje,« je povedal eden izmed mlajših
udeleţencev dogodka. In njegova ugotovitev še kako drţi: igra briše
meje med ljudmi, gre preko rasnih, kulturnih, nacionalnih, verskih in
drugih meja, v igri lahko enakopravno sodelujejo celo ljudje, ki ne govorijo istega jezika.

Globalno učenje v praksi: ptujski gimnazijci v vlogi delegatov Generalne skupščine
Združenih narodov
Ljubljana, 25. november 2014 - Štirje dijaki Gimnazije Ptuj
so imeli med 13. in 15. novembrom priloţnost preizkusiti se v
vlogi diplomatov - udeleţili so se simulacije Združenih
narodov v Čedadu v Italiji. Simulacije Organizacije zdruţenih
narodov so konference, ki mladim omogočajo, da spoznajo
svet diplomacije in skupaj rešujejo vprašanja globalnega
pomena, kot to počnejo delegati v Generalni skupščini OZN.
Tokratna konferenca, prva v Čedadu, je bila prva tovrstna
izkušnja tudi za Gimnazijo Ptuj. Simulacija je bila
organizirana s strani vodstva in predvsem dijakov šole Convitto Nazionale Paolo Diacono, ki nosi ime
langobardskega zgodovinarja, rojenega v Čedadu. Cividale del Friuli, kot se glasi italijansko ime
mesta ob reki Nadiţi, je od leta 2011 vpisano na seznam Svetovne kulturne dediščine pri UNESCU.
Konferenca, na kateri je sodelovalo okrog 200 delegatov, je potekala v duhu osrednje teme »To
protect and preserve«. Udeleţenci so prihajali s 25 šol iz vsega sveta, delegacije so v Čedad
pripotovale, poleg Slovenije in Italije, tudi iz Albanije, Argentine, Latvije, Kanade, Rusije, Omana,
Mauritiusa, Grčije, Moldavije in Hrvaške. Vsaka delegacija je zastopala vnaprej določeno drţavo
članico Zdruţenih narodov. Tako so dijaki Gimnazije Ptuj za tri dni postali diplomati Ekvatorialne
Gvineje. V vlogi delegatov so se preizkusili Nuša Muršič, Tomi Petek in Špela Vučak, ki so zagovarjali
stališča te afriške drţave, vsak v svojem komiteju. Na prvi izvedbi CFMUNESCO so bili delegati
razporejeni v Varnostni svet Zdruţenih narodov ter odbore
za UNESCO, razoroţevanje, okolje in človekove pravice.
Ţan Malek Petrovič, ki je glasnik UNESCA v Sloveniji, se je
preizkusil kot podpredsednik Odbora za človekove pravice.
Simulacije OZN ţe leta širijo vrednote in delovanje
Zdruţenih narodov po vsem svetu in dajejo dinamični in
proaktivni mladini priloţnost, da pridobi izkušnje v
diplomatskih vodah, se izuri v reševanju perečih
problemov, prav tako pa povečujejo zavedanje o
priloţnostih, ki jih ponuja globalna organizacija, kot je
OZN.

V Čedadu so dijaki Gimnazije Ptuj skupaj s profesorico Natašo Kostanjevec preţiveli izjemne tri dni.
Kljub bogati zgodovini, ki preţema vsak kotiček Čedada, je bilo v času konference v zraku čutiti
prihodnost. Prihodnost, ki jo bodo z novim znanjem, izkušnjami in navdihom iz CFMUNESCO 2014
oblikovali tudi udeleţenci konference.

»Jordanija skozi oči otroka«
Ljubljana, Aman, 20. november 2014 - Zavod Krog je v Jordaniji
začel drugo fazo projekta »Jordanija skozi oči otroka«, ki ga
financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.
Trije novi mentorji s področja otrokovih pravic in razvoja so po
uspešnem zaključku 10-dnevnega treninga trenerjev sedaj v praksi
preizkusili novo pridobljeno znanje, in sicer z organizacijo ter
izvedbo enodnevne delavnice za matere s področja otrokovih pravic
in dolţnosti.
Na delavnici, ki je potekala v Amanu, so se poleg teoretične
predstavitve otrokovih pravic in mehanizmov, ki le-te varujejo, osredotočili predvsem na
spoštovanje pravic v praksi, načine ozaveščanja otroka v druţini o njegovih pravicah in dolţnostih ter
na ozaveščanje javnosti o otrokovih pravicah. Matere, ki so na delavnici sodelovale, so poudarile, da
so tovrstna srečanja zelo dobrodošla, saj so, poleg pridobitve novega znanja na delavnici lahko tudi
izmenjale izkušnje in se začele bolj zavedati razseţnosti otrokovih pravic in njihovih dolţnosti ter
napak, ki jih delajo pri vzgoji otrok.
Do konca tega leta bodo v Amanu, Irbidu in Akabi izvedli okoli 15
delavnic za tamkajšnje matere (in očete). Temu bodo sledili štirje
meseci delavnic za otroke v omenjenih mestih.
Zavod Krog si prizadeva za trajnostni razvoj, reševanje globalnih
izzivov, ozavestiti in spodbuditi ljudi k aktivnejšemu sodelovanju pri
obravnavi milenijskih razvojnih ciljev skozi svoje projekte. Razvojni
projekti Zavoda Krog teţijo k opolnomočenju posameznikov in
skupin. Spodbujajo in podpirajo partnerje v razvojnem
sodelovanju, da izboljšajo lastne kapacitete in strokovnost na
področju človekovih pravic. V odnosih z njimi spodbujajo odprto
komunikacijo, demokratična načela in transparentno delovanje. V svoje delo vključujejo tudi
globalno učenje, ozaveščanje ter zagovorništvo na področju razvojnega sodelovanja in človekovih
pravic v Sloveniji, Evropi in drugod.

40 prostovoljcev Društva UP na pomoč poplavljenim v Cerknici
Ljubljana, 24. november 2014 – V Sloveniji smo od sredine
septembra ponovno priča porastu števila in obsega poplav, ki so v
različnih časovnih obdobjih prizadela posamezna območja
drţave. Dne 15. novembra je štirideset prostovoljcev
Človekoljubnega dobrodelnega društva UP z Jesenic in drugih
gorenjskih krajev pomagalo pri odpravljanju posledic poplav na
Notranjskem, v Cerknici. Avtobusni prevoz je bil donacija
podjetja Alpetour, peljali pa so tudi več kot tono podarjene
hrane in ustekleničene vode ter razvlaţilce. Darovano hrano so
predali cerkniškemu Rdečemu kriţu.

Jeseniški prostovoljci so pomagali gasilcem pri črpanju vode in domačinom pri čiščenju hiš. Društvo
UP je akcijo organiziralo v sodelovanju s Civilno iniciativo
Ejga – za lepše Jesenice. Domačini so izrazili navdušenje
nad prizadevnim delom prostovoljcev, motiviranostjo in
poţrtvovalnostjo.
V Društvu UP cenijo prizadevno delo prostovoljcev, ki so
ţrtvovali svoj dragoceni čas in pomagali prizadetim v
poplavljenih območjih. Prepričani so, da bodo ob
morebitni ponovitvi naravnih nesreč zopet nesebično
priskočili na pomoč. Zahvaljujejo se tudi vsem
donatorjem za darovano materialno pomoč.

Anketa o vzgoji za globalno državljanstvo
Ljubljana, 19. november 2014 - V
sklopu projekta DEEEP, ki ga izvaja
CONCORD-ova delovna skupina DARE
(Development
Raising
Awareness
Education) Forum, je bila objavljena anketa o vzgoji za globalno državljanstvo.
Raziskava analizira izzive in priložnosti spremljanja vzgoje za globalno državljanstvo ter poteka v
sklopu identifikacije specifičnih ciljev in kazalnikov ciljev trajnostnega razvoja, ki se nanašajo na
izobraževanje. K sodelovanju vabijo vse, ki sodelujete v formalnem ali neformalnem izobraţevanju.
Kratek vprašalnik je objavljen tukaj, reševanje ankete vam ne bo vzelo več kot 10 minut.

Oxfam-ovo poročilo »Even It Up: Time to End Extreme Inequality«
Ljubljana, 24. november 2014 – Oxfam je objavil poročilo »Even It
Up: Time to End Extreme Inequality«, ki predstavlja novo
petletno obdobje Oxfam-ove globalne kampanje za odpravo
neenakosti.
Poročilo navaja, da se je neenakost povečala do ekstremnih
ravni. Danes namreč sedem od desetih ljudi ţivi v drţavah, kjer je razkorak med bogatimi in revnimi
večji, kot je bil pred tridesetimi leti. Lani je Oxfam izračunal, da je v letu 2014 najbogatejših 85
ljudi na planetu imelo toliko premoţenja kot najrevnejša polovica človeštva – in med marcem 2013
ter marcem 2014 je teh 85 ljudi dnevno obogatelo za 688 milijonov ameriških dolarjev.
Poročilo prikazuje, kako ta hiter porast skrajnih ekonomskih neenakosti
slabo vpliva na vsakogar. Vpliva na povečanje korupcije v politiki, zavira
gospodarsko rast, ovira druţbeno mobilnost in spodbuja kriminalna
dejanja in nestabilnosti ter celo nasilne konflikte. Ključno je tudi, da
ovira prizadevanja za odpravo revščine. Politične in gospodarske
odločitve, ki so majhnim elitam omogočile, da so vzele več, kot
potrebujejo, so pustile stotine milijonov ljudi brez dostopa do čiste pitne
vode in brez zadostne hrane, da bi nahranili svoje druţine. Zdaj je
obravnava teh odločitev ne le nuja, temveč tudi priloţnost.
Neenakost ni neizogibna. S poročilom in globalno kampanjo »Even It Up«
si Oxfam prizadeva za osredotočanje na rešitev tega trenda. Pripravili so
vizijo ekonomskih in političnih odločitev za prihodnost poštenih
obdavčitev, zagotovljenih minimalnih plač, enakosti spolov, zdravstvene

oskrbe in izobraţevanja za vse, socialne zaščite – in upravljanja, ki bo resnično delovalo v interesu
mnogih.
V Oxfam-u so pripravili tudi seznam ukrepov, s katerimi bi Evropska unija lahko zajezila naraščajočo
neenakost v Evropi in po svetu:
- zavezati se k cilju izkoreninjenja skrajne neenakosti kot dela post-2015 agende,
- zagotoviti zaveze na področju razvojne in humanitarne pomoči na temelju globalne solidarnosti,
- doseči univerzalne brezplačne javne storitve za vse,
- zavezati se, da bodo evropske vlade in institucije delovale v interesu drţavljanov.
Skrajna neenakost je eden izmed najpomembnejših vprašanj našega časa in uspešno jo lahko
naslavljamo le s skupnim interesom in delovanjem.
Celotno poročilo lahko preberete na spletni strani Oxfam-a.

Zanimivo
- »United Nations Post-2015 Agenda for Global Development: Perspectives from China and
Europe«; Thomas Fues in Jiang Ye (ur.), German Development Institute.
- »New Mega-Trade Deals: What Implications for Africa?«, Briefing Note 73; Isabelle Ramdoo,
ECDPM.
- »Behind the Facade: Looking Deeper into Busan«; Geert Laporte, ECDPM.
- »European Contribution to Stability and Development through External Cultural Action«;
Damien Helly in Greta Galeazzi, ECDPM.
- »The 2014 CAPE Conference: The Role of Finance in Achieving the Sustainable Development
Goals«; Paddy Carter et al., Overseas Development Institute.

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.

Predavanje »Razmere na Bližnjem vzhodu po vojni v Gazi«
Kdaj? 1. december 2014 ob 15.30.
Kje? Hotel Lev, Ljubljana.
Mednarodni inštitut za bližnjevzhodne in balkanske študije (IFIMES) v okviru cikla »Bliţnji vzhod in
EU« vabi na predavanje Ben Dror Yeminija z naslovom »Razmere na Bliţnjem vzhodu po vojni v
Gazi«. V svojem predavanju bo Yemini predstavil svoj pogled na razmere na Bliţnjem vzhodu in
izraelsko-arabski spor.

Predavanje bo v angleškem jeziku. Predavanju bo sledil pogovor, ki ga bosta vodila mag. Zijad
Bećirović in Bakhatyar Aljaf. Predavanje lahko v ţivo spremljate preko spleta.
Organizatorji prosijo, da svojo prisotnost potrdite na telefonsko številko (01) 430 15 33 oz. na
elektronski naslov fimes@ifimes.org.
Več informacij o dogodku najdete na spletni strani IFIMES.

Ciné-ONU projekcija dokumentarnega filma »Fire in the Blood«
Kdaj? 1. december 2014.
Kje? Dunaj, Avstrija.
Informacijska služba Združenih narodov (UNIS) na Dunaju vabi
projekcijo dokumentarnega filma »Fire in the Blood«. Projekciji bo
sledila razprava z reţiserjem filma Dylanom Mohanom Grayem. Več
informacij o dogodku najdete na spletni strani UNIS-a na Dunaju.

Konferenca »Free Movement for Youth: Knocking down the barriers«
Kdaj? 2. december 2014.
Kje? Bruselj, Belgija.
European Youth Forum vabi na dogodek na temo mobilnosti mladih. Dogodek je
namenjen mladinskim organizacijam, odločevalcem in nevladnim organizacijam.
Rok za prijavo je 26. november 2014. Več informacij o dogodku najdete na spletni
strani EYF.

»EYD2015 Enlarged Stakeholders Meeting«
Kdaj? 9. december 2014.
Kje? Bruselj, Belgija.
Evropska komisija (EuropeAid) organizira drugo srečanje deleţnikov, ki bodo del evropskega leta za
razvoj 2015. Več informacij o dogodku najdete na spletni strani Evropske komisije.

Okrogla miza »EU Trade and Investment Policy – Between Development Goals and Access
to Developing Markets«
Kdaj? 10. december 2014.
Kje? Bruselj, Belgija.
Mreţa SOLIDAR vabi na okroglo mizo, ki se bo osredotočila na trgovino in investicije ter vlogo
zasebnega sektorja, davčne politike in neenakosti, ki izhajajo iz trgovinskih in naloţbenih
sporazumov. Več informacij o okrogli mizi najdete na spletni strani mreţe SOLIDAR.

Okrogla miza »Designing a New Neighbourhood Policy«
Kdaj? 10. december 2014.
Kje? Bruselj, Belgija.
Mreţa SOLIDAR vabi na okroglo mizo, ki se bo osredotočila na evropsko sosedsko politiko kot orodje
za spodbudno okolje za dialog s civilno druţbo ter potrebo po vzpostavitvi celovite vizije za
spodbujanje socialnih pravic in socialne zaščite skozi evropsko sosedsko politiko. Več informacij o
okrogli mizi najdete na spletni strani mreţe SOLIDAR.

Konferenca »Rethinking Urban Mobility«
Kdaj? 10. december 2014.
Kje? Bruselj, Belgija.
Raziskovalni inštitut Friends of Europe vabi na konferenco, na kateri bodo predstavniki
odločevalcev, zasebnega sektorja, nevladnega sektorja in strokovnjaki razpravljali, kako trende
mobilnosti usmeriti na pot trajnostnega razvoja v luči evropskih hitro rastočih mest. Več informacij o
okrogli mizi najdete na spletni strani inštituta.

Okrogla miza »Taking Stock for a Revised European Neighbourhood Policy (South)«
Kdaj? 11. december 2014.
Kje? Bruselj, Belgija.
CONCORD vabi na razpravo s civilno druţbo, ki se bo osredotočila na
promocijo skladnosti politik za razvoj kot del evropske sosedske politike in krepitev dialoga s civilno
druţbo kot del evropske sosedske politike. Več informacij o okrogli mizi najdete na spletni strani
CONCORD-a.

EuropeAid
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 19. in 24. novembrom 2014)
FILIPINI (evropski instrument za demokracijo in človekove pravice - EIDHR)
Rok za prijavo: 23. februar 2015.
Več informacij
MALAVI (namakalni sistemi za sektor pridelave sladkorja)
Rok za prijavo: 2. februar 2015.
Več informacij

Drugi relevantni razpisi
Najnovejše finančne odločitve in humanitarni implementacijski načrti DG ECHO
(objavljeni oktobra in novembra 2014)
Bangladeš
DIPECHO Juţna Afrika in Indijski ocean
Nepal
Nigerija
Ukrajina

Delovne priložnosti
Aktualna prosta delovna mesta na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja
Na spletni strani organizacije BOND je bilo v preteklem tednu
objavljenih 31 novih razpisov za prosta delovna mesta.

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

