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Ob svetovnem dnevu humanitarnosti - kljub majhnosti slovenske organizacije uspešne 
pri humanitarni pomoči v tujini 
 
Leta 2008 je Generalna skupščina Združenih narodov 19. avgust razglasila za dan 
humanitarnosti. Z njim priznavamo prispevek vseh tistih, ki se srečujejo z nevarnostmi in 
stisko s ciljem nudenja pomoči ostalim, ter slavimo duh, ki navdihuje humanitarna dela po 
vsem svetu. Letošnje geslo je »navdihujemo človečnost sveta«. Slovenske organizacije, ki 
delujejo na humanitarnem področju v tujini, združuje Humanitarni odzivni center (HOC), ki 



ga je leta 2010 ustanovila SLOGA, platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje 
in humanitarno pomoč. 
 
»Podpora humanitarnosti v Sloveniji raste, letos poteka evropsko leto za razvoj in mineva 
10 let mednarodnega razvojnega sodelovanja Slovenije. Kljub prelomnim dogodkom na 
področju humanitarne pomoči tako v Sloveniji kot na globalni ravni pa smo pred tedni žal 
izgubili samostojen direktorat za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč 
na Ministrstvu za zunanje zadeve. V času, ko se potrebe po humanitarni pomoči po svetu 
povečujejo, organizacije pa se soočajo s številnimi izzivi pri zagotavljanju takšne pomoči, bi 
morali področje humanitarne pomoči okrepiti, ne pa ga še dodatno slabiti, saj so nevladne 
organizacije tiste, ki izvajajo projekte na terenu. Spremenjen odnos države do mednarodne 
humanitarne pomoči in s tem organizacij, ki delujejo na tem področju, je zaskrbljujoč,« 
pojasnjuje Patricija Virtič iz Humanitarnega odzivnega centra. 
 
Stopnja podpore humanitarni pomoči je pri Slovencih višja od evropskega povprečja. Po 
podatkih zadnjega Evrobarometra kar 91 odstotkov državljanov meni, da je financiranje EU 
na tem področju pomembno. Poleg podpore humanitarni pomoči v zadnjem času Slovenci vse 
večji pomen pripisujemo tudi mednarodnemu razvojnemu sodelovanju. 
 
»Žal pa se kljub naraščajoči podpori Slovencev trenutne razmere za človekoljubno delo ne 
izboljšujejo, prej nasprotno, so vedno slabše. Povečuje se število nevladnih organizacij, ki 
tekmujejo za vedno bolj okrnjena sredstva, ki jih država namenja humanitarnim in 
razvojnim projektom v Sloveniji ter tujini. Glede na ukinitev resornega direktorata na MZZ 
bi lahko govorili celo o ukinitvi omenjenega vladnega sektorja,« meni Maja Ahac, 
predsednica Humanitarnega društva ADRA Slovenija. 
 
Po mnenju Anice Mikuš Kos, predsednice Slovenske filantropije, ima Slovenija dve dobrini, 
s katerima je lahko tudi z majhnimi sredstvi koristna v polju humanitarne pomoči. »Pomoč v 
znanju in pomoč pri razvijanju domačih znanj sta pomembna za skupnosti v stiskah. Ko te 
aktivirajo lastne vire, svoj socialni kapital za pomoč svojim članom, krepijo svoje 
zmogljivosti obvladovanja stisk. Enako velja za posameznike – člane skupnosti, ki delujejo 
kot pomočniki, aktivisti. Druga dobrina je položaj Slovenije v svetovnem videnju. Slovenija 
in njeni zastopniki so videni s simpatijo ter dobro sprejeti med različnimi narodi in 
skupinami. Pri prenosu in razvijanju znanj je odnos do posrednikov znanj nadvse pomemben 
za učinkovitost projekta. In ne na zadnje, splošna ugotovitev: humanitarna pomoč vsebuje 
tudi sporočilo: »Ni nam vseeno. Želimo vam pomagati«, kar je tudi oblika človeškega 
kapitala, ki pomaga ljudem in skupnostim v stiski.« 
 
»Izvajanje humanitarne oziroma razvojne pomoči je eno ključnih zunanjepolitičnih sredstev, 
s katerim lahko Slovenija kot mala država pomembno doprinese k svoji prepoznavnosti v 
mednarodni skupnosti. Takšen pristop je še posebej razviden na območju jugovzhodne 
Evrope, kjer je Slovenija v veliki meri pripomogla k pokonfliktni obnovi in stabilizaciji 
držav, ki so bile udeležene v oboroženih spopadih v obdobju 90-ih let prejšnjega stoletja. Ta 
rezultat je Slovenija dosegla tudi s podporo delovanju ITF Ustanove za krepitev človekove 
varnosti, ki je v 17 letih svojega delovanja v regiji očistila 128 milijonov kvadratnih metrov 
minsko onesnaženega ozemlja,« pa menijo na ITF – Ustanovi za krepitev človekove 
varnosti. 
 
Kljub majhnosti tako naše države kot organizacij slovenski projekti spreminjajo svet na 
bolje, če so ti projekti stvarni, zasnovani na dejanskih potrebah, identificiranih skupaj z 
lokalnimi partnerji, in če niso 'padalski.' »Tudi če so projekti majhni, lahko naredimo 
ogromno doprinesejo, če imajo kontinuiteto, in če jih nadgrajujemo skupaj s partnerji v 



državi prejemnici. Nobeni strani ne koristi, da v določeni državi izvedemo le en manjši in 
potem zaključimo svojo pomoč,« meni Vahida Huzejrović iz Slovenske filantropije. 
 
Dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo je po mnenju Jane Lampe s Slovenske karitas 
ključno pri učinkovitem in hitrem nudenju mednarodne humanitarne pomoči: »Takšne 
rezultate organizacije najlažje dosežemo, če imamo na terenu dobro razvejano in 
usposobljeno lokalno mrežo, preko katere lahko nujna pomoč glede na dejanske potrebe 
hitro pride do ljudi, tudi v najodročnejših prizadetih območjih. Pri učinkovitosti pomoči je 
zelo pomembno tudi dobro sodelovanje in koordinacija pomoči med različnimi akterji na 
terenu. Na Slovenski karitas smo vedno znova presenečeni in hvaležni Slovencem za veliko 
solidarnost, ki jo izkažejo do soljudi ob katastrofah po svetu, kljub lastnim stiskam.« 
 
HOC deluje z namenom informiranja, povezovanja, krepitve in koordiniranja nevladnih 
organizacij pri odzivih na mednarodne humanitarne krize. Namen delovanja centra je tudi 
zagovorništvo in povezovanje s slovenskimi ter tujimi organizacijami in agencijami, ki 
delujejo na področju mednarodne humanitarne pomoči. 
 
Njegovo delovanje je še posebej pomembno v prihajajočih mesecih. V okviru evropskega 
leta za razvoj 2015, ki sta ga razglasila Evropski parlament in Svet Evropske unije, je mesec 
avgust posvečen humanitarni pomoči. Naslednje leto bo 23. in 24. maja na pobudo 
generalnega sekretarja Združenih narodov Ban Ki-moona v Istanbulu (Turčija) potekal prvi 
Svetovni humanitarni vrh. V Istanbulu se bodo zbrale vlade, humanitarne organizacije ter 
novi partnerji, vključno z zasebnim sektorjem, z namenom iskanja novih rešitev za najbolj 
pereče izzive in prilagoditve humanitarnega delovanja novim razmeram. Kmalu pa lahko 
pričakujemo tudi Smernice Republike Slovenije za delovanje na področju mednarodne 
humanitarne pomoči, ki jih bodo pripravili na Ministrstvu za zunanje MZZ. 
 
Humanitarna pomoč je namenjena zagotavljanju preživetja prebivalstva, ki jih prizadenejo 
naravne nesreče ali konflikti, z odzivanjem na osnovne potrebe, kot so hrana, zavetje, čista 
voda in fizična zaščita. Osnovni cilj je torej lajšanje človeškega trpljenja in ohranjanje 
človekovega dostojanstva v primeru humanitarnih kriz. 
 
»In kako naj nevladne organizacije izpolnjujemo svojo vlogo in poslanstvo, ki ga imamo, če 
ni podpore prav sedaj, ko je za človeštvo najbolj bistveno, da nadaljuje zastavljeno pot 
razvoja človeštva? Kako bomo izkoreninili kronično lakoto četrtine otrok na svetu? Odgovor 
je v pravičnejši in odgovornejši prerazporeditvi sredstev, ki so nam na voljo. Z gotovostjo 
upam trditi, da imamo danes na svetu dovolj finančnih in človeških virov, s katerimi bi v 
izredno kratkem času omogočili razvoj vsakega človeka na našem planetu. Vprašanje je 
samo, ali to dejansko želimo?,« se sprašuje Ahačeva. Humanitarne organizacije si zato ob 
svetovnem humanitarnem dnevu želijo, da bi živeli humanitarnost vse dni in ne samo en dan 
v letu, še dodaja. 
 
V počastitev dela humanitarnih delavcev, aktivistov in prostovoljcev po vsem svetu ter 
spomina na humanitarne delavce, ki so izgubili življenje med opravljanjem službenih 
dolžnosti, je bil leta 2008 19. avgust določen za mednarodni dan humanitarnosti. Generalna 
skupščina ZN se je za ta datum odločila, da bi obeležila spomin na vse tiste, ki so preminili 
med bombnim napadom na hotel Canal v Bagdadu. Namreč, 19. avgusta 2003 je v tem 
bombnem napadu umrlo 22 človekoljubnih delavcev, med njimi tudi uslužbenci ZN. Med 
umrlimi je bil tudi posebni predstavnik generalnega sekretarja ZN ter nekdanji uslužbenec 
UNHCR Sergio Vieira de Mello. Dan humanitarnosti ima tako trojni namen: gre za počastitev 
spomina na humanitarne delavce, ki so med opravljanjem dela izgubili življenje; za izrek 
priznanja humanitarnim delavcem, ki opravljajo svoje delo, ter za krepitev zavedanja 
javnosti o pomenu humanitarnega delovanja in mednarodnega sodelovanja. 



 
Ob svetovnem humanitarnem dnevu sta SLOGA in HOC izdala tudi sporočilo za javnost. 
 
Dodatne informacije pri Patriciji Virtič ( patricija.virtic@sloga-platform.org, 031 410 550). 
 

 
Mit o mednarodnem razvojnem sodelovanju št. 6 - odgovornost za revščino in slabo 
gospodarsko stanje držav v razvoju 
 

Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni 
sosed« nadaljuje s tedenskimi aktivnostmi razbijanja 
mitov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. 
Tokratni mit se ukvarja z dojemanjem odgovornosti za 
revščino in slabo gospodarsko stanje držav v razvoju. 

 
Mit št. 6 

 
Države v razvoju so same krive za revščino in slabo 
gospodarsko stanje lastnih držav. 

 
ODGOVOR: Ne drži. Na slabo gospodarsko stanje držav in 
revščino vplivajo številni dejavniki, ki jih lahko na kratko 
razdelimo na naslednje: geografski dejavniki (podnebje, 
površje, naravni viri in stabilnost), politični dejavniki 

(slabo upravljanje, trgovinska zakonodaja, delovanje pravne države in politična 
nestabilnost), kulturni in družbeni dejavniki (diskriminacija znotraj družbe, družbena 
struktura, kultura itd.). Izjemno pomemben dejavnik, na katerega se velikokrat pozablja, pa 
predstavljajo politično-zgodovinske okoliščine (npr. kolonializem), ki so veliko držav 
postavile v strukturno podrejen položaj iz katerega se ne morejo izviti. 
 

 
Šolske potrebščine prejelo 500 otrok iz Bosne in Hercegovine 
 

V okviru evropskega leta za razvoj 2015, ki je posvečeno zunanjim 
ukrepom Evropske unije in Evrope v svetu, je Društvo UP s šolskimi 
potrebščinami obdarilo 500 otrok v Zenici. 

 
Za evropske organizacije, ki se ukvarjajo z razvojno pomočjo, je 
evropsko leto za razvoj 2015 izjemna priložnost, da predstavijo 
evropska prizadevanja za odpravo revščine v svetu in da še več 
evropskih prebivalcev pritegnejo k sodelovanju na področju razvoja. 
Leto 2015 je leto, ki smo si ga v letu 2000 zadali kot rok za dosego 

razvojnih ciljev novega tisočletja, pa tudi leto, v katerem se bo mednarodna skupnost 
dogovorila o prihodnjem globalnem okviru za odpravo revščine in trajnostni razvoj. 
 
Področje razvojne pomoči se je z odnosa donator - prejemnik spremenilo v svet sodelovanja, 
vzajemne odgovornosti in vzajemnih interesov. 
 
Tudi letos je Društvo UP s šolskimi potrebščinami obdarilo 500 otrok iz Bosne in Hercegovine, 
ki živijo na območju Zeničko-dobojskega kantona. Šolske potrebščine so prejeli socialno 
ogroženi učenci in učenke iz: 
 
- OŠ Mehmedalija Mak Dizdar Dobrinje, Visoko 

http://www.globalissues.org/article/4/poverty-around-the-world
http://www.forbes.com/sites/johngoodman/2015/05/21/why-are-some-countries-rich-and-others-poor/2/
http://www.globalissues.org/video/783/eric-toussaint-european-colonialism


- OŠ 15. april, Doboj 
- OŠ Skender Kulenović, Zenica 
- OŠ Edhem Mulabdić, Zenica 
- OŠ Meša Selimović, Zenica 
- OŠ Ćamil Sijarić, Nemila, Zenica 
- OŠ Hasan Kikić, Tetovo, Zenica 
- OŠ Vitez, Krušica 
- OŠ Dubravica, Ahmići 
- OŠ Abdulvehab Ilhamija, Željezno Polje, Zenica 
- OŠ Enver Čolaković, Zenica 
- OŠ Ahmed Muradbegović, Zenica 
 
Obiskali so tudi otroke s posebnimi potrebami, ki so nastanjeni v Društvu "Dlan" in Društvu 
"Budimo prijatelji" v Zenici. Posebno pozornost pa smo namenili romskim otrokom iz 
romskega naselja Putovići blizu Zenice. Transparentno razdelitev šolskih potrebščin je vodila 
partnerska organizacija "Daruj srcem" iz Zenice. 
 

 
Svet mora vlagati v novo agendo trajnostnega razvoja 
 
Po mnenju višjega uradnika Združenih narodov je izjemno pomembno, da se izvedejo 
potrebne investicije za implementacijo nove agende trajnostnega razvoja, ki bo formalno 
potrjena naslednji mesec. Svet si ne more privoščiti spodrsljaja. 
 
»Prvič v zgodovini ne dajemo zgolj obliža na obstoječ problem. Naslavljamo temeljne 
vzroke. Če ne naredimo potrebnih investicij za naslavljanje temeljnih problemov, bomo še 
vedno priča eskalaciji konfliktov, povečanja škode za okolje, hkrati pa bo vedno več ljudi 
izključenih,« je dejala Amina J. Mohammed, posebna svetovalka generalnega sekretarja ZN 
za načrtovanje post-2015 razvojne agende. 
 
V nedavnem intervjuju z UN News Service je gospa Mohammed izpostavila, da viri za 
uresničevanje te agende že obstajajo. »Moramo zgolj najti inštrumente in sredstva, ki bodo 
omogočila efektivno uporabo teh finančnih sredstev na dolgi rok.« 
 
2. avgusta 2015 se je 193 članic ZN dogovorilo o vsebini ambiciozne agende, ki vsebuje 17 
novih ciljev trajnostnega razvoja, katerih namen je izkoreniniti revščino, spodbuditi blaginjo 
ljudi in hkrati zaščititi okolje do leta 2030. S tem se je zaključil dvoletni proces pogajanj, v 
katerega so bile neprimerljivo vključeni akterji civilne družbe. 
 
Cilji trajnostnega razvoja, ki bodo formalno sprejeti na posebnem vrhu v New Yorku konec 
septembra, bodo nasledili razvojne cilje tisočletja, ki se iztečejo ob koncu leta 2015. 
 
»Za razliko od razvojnih ciljev tisočletja, je bil tokratni proces najbolj odprt, transparenten, 
širok in poglobljen, kar smo jih kdajkoli imeli v Združenih narodih,« je dejala gospa 
Mohammed. 
 
»Ljudje pogosto vprašajo, ali nismo postavili preveč ciljev? Ali ne bi bilo boljše, če bi jih 
imeli samo 8 ali 10? Zakaj jih potrebujemo 17? Svet ni v tako dobrem stanju, da bi se vse 
skupaj odražalo zgolj v ozkem naboru ciljev. Svet je v slabem stanju in novi cilji 
trajnostnega razvoja naslavljajo tako stanje na celosten način.« 
 
17 ciljev trajnostnega razvoja in 169 tarč, ki jih vsebuje nova agenda, je namenjeno 
razreševanju glavnih sistemskih ovir za trajnostni razvoj kot so neenakost, ne-trajnostna 



vzorci potrošnje in proizvodnje, neustrezna infrastruktura in pomanjkanje dostojnih 
delovnih mest. 
 
»Gre se za odnos in obnašanje, preživetje in življenjske sloge. Gre se za to, kako trošimo in 
kako proizvajamo, saj je jasno, da ne moremo več preizkušati našega planeta, kot to 
počnemo sedaj,« je dejala gospa Mohammed. 
 
»Pomembna stvar o tem prekrasnem planetu na katerem živimo je, da lahko obstaja brez 
nas. Mi brez njega ne moremo.« 
 
Vir: UN News Centre 
 

 
Raziskava o povezavah med migracijami in razvojem 
 
Raziskava Connections between Migration and Development, katere namen je prispevati k 
trenutni debati o razmerju med migracijami in razvojnimi politikami, jasno kaže na 
pozitivne prispevke migracij na države v razvoju, čeprav ta povezava ni velikokrat 
obravnavana v migracijskih politikah. 
 
Raziskava je bila opravljena s strani prof. Jochen Oltmer z Univerze Osnabrück, naročena pa 
s strani organizacije Terre des Hommes v Nemčiji. S tem želi omenjena organizacija uvesti 
bolj sistematičen pristop k debati o migracijah in razvoju in posledično razviti dolgotrajne 
strategije, ki bi temeljile na strokovnem znanju in humanitarnem pristopu. 
 
Več o raziskavi lahko preberete na spletni strani Terre des Hommes. 
 

 
Poročilo ODI o povezavi med ebolo in izgradnjo zmogljivosti v zdravstvenem sektorju 
Sierra Leone 
 
Epidemija ebole ni razkrila zgolj slabosti zdravstvenega sistema Sierra Leone, ampak tudi 
omejenost mednarodne podpore zmogljivostim v zadnjih 13. letih. Glavni argument 
omenjenega poročila je, da je bila izgradnja zmogljivosti v zdravstvenem sektorju 
načrtovana in izvedena na ozek, tehnokratski način. Ta pristop je prezrl relacijske in 
sistemske dimenzije zmogljivosti. Potreben je boljši model grajenja zmogljivosti – tak, ki 
upošteva izzive zdravstvenega sistema in stremi h kvalitetnemu zdravstvu. 
 
Priporočila za grajenje zmogljivosti tudi v drugih državah in dodatne informacije si lahko 
preberete v poročilu. 
 
Vir: Overseas Development Institute 
 

 
Svetovne cene hrane dosegle najnižjo raven v zadnjih 6 letih 
 
6. avgust 2015 – cene svetovnih kmetijskih proizvodov so v mesecu juliju dosegli najnižjo 
ceno po septembru leta 2009. Strm padec cen mlečnih proizvodov in rastlinskih olj je 
presegel povečanja cen sladkorja in žitaric, so potrdili na Organizaciji za prehrano in 
kmetijstvo Združenih narodov. Glede na podatke agencije ZN cene mesa ostajajo stabilne. 
 
 Celoten članek si lahko preberete na UN News Centre.  
 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51606#.VdLtP_mqqko
http://destination-unknown.org/wp-content/uploads/tdh-de_2015-07_Migrationsstudie-eng.pdf
http://destination-unknown.org/study-connections-between-migration-and-development/
file:///C:/Users/SLOGA/Downloads/After%20Ebola%20why%20and%20how%20capacity%20support%20to%20Sierra%20Leone%25E2%2580%2599s%20health%20sector%20needs%20to%20change.pdf
http://www.odi.org/publications/9679-after-ebola-capacity-support-sierra-leones-health-sector-needs-change
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=51573#.VdLx-_mqqkp


 
 

 
 
Skupnostne prakse v urejanju prostora: lokalne pobude in urbani razvoj 
 
Kdaj? 24. avgust 2015. 
  
Kje? Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana. 
 
Mreža za prostor IPoP vabi na posvet "skupnostne prakse v urejanju prostora: lokalne pobude in 
urbani razvoj". Posvet bo ponudil primerjavo med skupnostnimi praksami v urejanju prostora pri nas s 
tistimi na Dunaju in v Seulu, predstavljena pa bo tudi nova številka publikacije Prostori sodelovanja. 
 
Več o dogodku lahko preberete na spletni strani Inštituta za politike prostora. 

 

 
"Moja štacuna" – projekt socialno-podjetniškega start-upa 
 
Kdaj? 21. avgust 2015. 
  
Kje? Pokrita tržnica BTC, Ljubljana. 
 
Ekipa "Moja štacuna" vas vabi, da se jim pridružite v petek, 21. avgusta 2015, ob 10. uri na njihovi 
prodajni točki v Ljubljani na Pokriti tržnici v BTC, kjer se boste lahko preizkusili kot promotor 
lokalne oskrbe in se pogovorili z ustvarjalci dobre zgodbe ter gosti, ki so bili vključeni v izvajanje in 
razvoj projekta: 
 
- Lilijana Brajlih, POTENCIAL Inštitut, 
- Jože Gornik, Zavod Pelikan – Karitas, 
- Mateja Bizjak, ICRA d.o.o. Idrija, 
- Zoran Kotolenko, direktor Urada za kohezijsko politiko pri MDDSZ 
- Tadej Slapnik, državni sekretar. 
 
Več informacij 
 

 

Sence suženjstva 
 
Kdaj? 23. avgust 2015, ob 21.00. 
  
Kje? Skuhna. 
 
Evropejci so v nekaj sto letih iz Afrike v obe Ameriki prepeljali več deset milijonov Afričanov, z enim 
samim namenom, da jih zasužnjijo in brezvestno izkoristijo. Dolga stoletja so Afričani in njihovi 
potomci v obeh Amerikah živeli v katastrofalno nehumanih pogojih, koliko in na kako nizkoten način 
jih je umrlo nasilne smrti, pa verjetno ne bo nikoli zares znano. 23. avgusta se bomo strahotnih 
dogodkov spomnili tudi v Sloveniji, skupaj z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem, piranskim 
županom dr. Petrom Bossmanom in številnimi kulturniki, umetniki, poslovneži in politiki afriškega 
rodu, živečimi v Sloveniji. 
 
Po ocenah zgodovinarjev naj bi Evropejci med letoma 1450 in 1850 kot sužnje prisilno prepeljali iz 
Afrike v Ameriko nekaj deset milijonov Afričanov. Mnogi so zaradi nehumanih pogojev umrli že na 
poti, saj so z njimi ravnali kot z blagom za trgovanje.  
 

http://prostorisodelovanja.si/
http://ipop.si/2015/08/14/skupnostne-prakse-v-urejanju-prostora-lokalne-pobude-in-urbani-razvoj/
http://sloga-platform.org/sloga/images/PR_DPTMS_21_08_2015_lektura.pdf


Danes v obeh Amerikah število prebivalcev afriškega rodu presega 200 milijonov. V primerjavi s 
svojimi »belimi sodržavljani« jih neprimerno več živi v težkih življenjskih razmerah. Pogosto se 
soočajo z revščino, brezposelnostjo in negotovimi življenjskimi razmerami. Vzrok te žalostne 
realnosti je strukturna diskriminacija, ki ima svoj izvor v zasužnjenju Afričanov. 
 
Posledice trgovine s sužnji so vidne še danes in to žal po vsem svetu, tudi pri nas v Sloveniji. Afričani 
in njihovi potomci so diskriminirani preko rasnega profiliranja, njihovega prekomernega deleža v 
zaporih ter slabega dostopa do kakovostnega izobraževanja, sodnega varstva in zdravstvenih storitev. 
Vse te ovire, ki jih ustvarjajo predsodki, nestrpnost in neenakopravnost, jemljejo milijonom ljudi po 
svetu njihovo dostojanstvo in jim vsakodnevno kršijo osnovne človekove pravice. 
 
Zasužnjeni Afričani so se proti suženjstvu borili že od vsega začetka, njihovi konsistentni upori pa so 
naposled le privedli do tega, da se je suženjstvu formalno naredil konec. Eden najbolj odmevnih 
uporov sužnjev je bil upor v Santo Domingu (današnji Haiti), ki se je začel ponoči 22. avgusta 1791 in 
je odločilno pripomogel h ukinjanju suženjstva. Ta upor je pomenil začetek uničenja suženjstva. Ob 
upoštevanju dejstva, da je prav upor sužnjev in ne filantropija Evropejcev uničil suženjstvo, je 
UNESCO 23. avgust razglasil za mednarodni dan spomina na trgovino s sužnji in njeno ukinitev. To je 
postal dan, ob katerem se spominjamo prav vseh, ki so pripomogli h ukinitvi suženjstva. 
 
Na pobudo Zavoda Global bo v nedeljo 23. avgusta potekala spominska slovesnost »Sence 
suženjstva«. Ob 21. uri bo v Skuhni na ogled dokumentarni film “Slavery by Another Name”, ki zelo 
nazorno pokaže, kako se je zasužnjevanje Afričanov v Ameriki sistemsko nadaljevalo kljub uradnemu 
koncu suženjstva, hkrati pa postavi pod vprašaj tezo, da je obdobje suženjstva zares končano.  
 
Več informacij:  info@zavodglobal.org 
 
 

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