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»The Citizens are Speaking« 
 

V mestu Rabat na Malti je 9. in 10. oktobra potekala 
konferenca »The Citizens are speaking«. Namen 
istoimenskega projekta je vključevanje državljane EU v 
razprave na temo migracij. Projekt naslavlja vrzeli v 
integracijski politiki EU, vključno z večanjem ksenofobije 
v zadnjih letih, ter promocijo priložnosti za med-kulturno 
udejstvovanje in prostovoljstvo na nivoju EU. Sodelujoči 
na konferenci so naslovili naslednje teme: inštrument 
evropske sosedske politike, načrt komuniciranja o 
Evropski agendo o migracijah, delovni dokument Evropske 
komisije o iniciativah EU v podporo integracije 
državljanov tretjih držav, priročnik o integraciji za 
odločevalce in izvajalce. Sodelujoče je med drugim 
nagovorila tudi predsednica Malte Marie Louise Coleiro 
Preca. Konference se je udeležil predsednik Inštituta za 
afriške študije Eyachew Tefera in sodelavec platforme 
SLOGA Vid Tomić. 

 
Konferenco je s svojim govorom odprl Michael Privot, direktor evropske mreže proti rasizmu 
(ENAR –European Network against Racism), ki je poudaril, da smo z nepregledno množico 
smrtnih žrtev in nečloveškemu ravnanju z begunci priča dokončnemu propadu Evropske 
Unije. Begunska kriza pa je neposredna posledica neskladnosti evropskih politik za razvoj. 
Therese Comodini Cachia, poslanka v Evropskem parlamentu, je poudarila potrebo po 
naslavljanju vprašanj v državah izvora in v tranzitnih državam. Predvsem je poudarila 
naraščajočo potrebo po zagotavljanju učinkovite razvojne pomoči omenjenim državam. 
Camino Mortera, predstavnica raziskovalnega inštituta Centre for European Reform, je 
opozorila na strukturne probleme znotraj in zunaj EU, ki še dodatno prispevajo k nevzdržni 
situaciji na terenu. »Pravi heroji begunske krize so iskalci azila, prostovoljci ter nevladne 
organizacije, ki pa so hkrati finančno podhranjene«, je še dodala. 
 
Udeležence konference je prav tako nagovorila predsednica Malte Marie Louise Coleiro 
Preca, ki je izpostavila potrebo po skupnem odzivu EU na trenutne migracijske tokove. Juris 
Gromovs, OVSE predstavnik Urada za demokratične institucije in človekove pravice, je 
izpostavil zanimiv podatek, da se več kot polovico svetovne migracijske populacije nahaja 
znotraj OVSE regije. 
 
Konferenca je hkrati ponudila prostor za razpravo zainteresirani javnosti. Potekale so 
delavnice, ki so naslavljale problematiko nestabilnih območij v neposredni soseščini EU ter 
problematiko integracije migrantov, katerih so se udeležili posamezniki iz lokalnih skupnosti. 
S tem se želi opolnomočiti državljane ter spodbuditi aktivno debato med državljani ter jih s 
tem vključiti v ustvarjanje družbeno-politične agende EU. 
 
Konferenci na Malti bodo sledile delavnice, ki jih bodo organizirale partnerske organizacije. 
V maju 2016 pa sledi konferenca v Sloveniji, ki bo tudi zaključni dogodek znotraj 
omenjenega projekta. 
 
 
 

https://thecitizensarespeakingccif.wordpress.com/


Povabilo k vložitvi kandidatur za priznanje “Prometej znanosti za odličnost v 
komuniciranju” 
 
Slovenska znanstvena fundacija podeljuje priznanja »Prometej znanosti za odličnost v 
komuniciranju« od leta 2003 dalje. Priznanje je najvišje in edino dosedaj vpeljano za tiste 
raziskovalce, umetnike, učitelje in novinarje, ki se odlikujejo v komuniciranju znanosti z 
različnimi javnostmi, še zlasti s splošno (generalno) javnostjo. 
 
Priznanja se podeljujejo za odličnost komuniciranja znanosti v obliki (oz. kategorijah): 
 

 organizacija dogodkov in prireditev 

 objavljenih poljudnoznanstvenih sestavkov v revijah in časopisih 

 spletnega komuniciranja znanosti 

 uredniških aktivnosti 

 samostojnih poljudnoznanstvenih ali strokovnih publikacij, 

 filmov (DVD), 

 razstav na izbrane teme, ki so zanimive za širši krog ljudi. 
 
V ospredju naj bodo kandidatove aktivnosti v letu 2015. 
 
Vse pravočasno prispele popolne kandidature bo pregledala posebna komisija, ki jo bo 
imenoval direktor Slovenske znanstvene fundacije. Nepopolne kandidature bodo brez poziva 
k dopolnitvi izločene iz nadaljnjega procesa. Vlagatelji kandidatur pridobijo soglasje za 
proces kandidiranja s strani dotičnih oseb! 
 
Skrajni datum za vložitev kandidatur je petek, 4. december 2015. Kandidature s 
posebnimi prilogami posredujte v obliki klasične poštne pošiljke ali osebno prinesite na 
sedež ustanove v zaprti kuverti na naslov: Slovenska znanstvena fundacija, Štefanova ul. 
15, 1000 Ljubljana. 
 
Slovesna podelitev priznanj bo januarja 2016. 
 
Obrazec za vložitev kandidature 
 

 
Povabilo k vložitvi kandidatur za priznanje “Komunikator-ica znanosti 2015” 
 
Slovenska znanstvena fundacija podeljuje častni naslov »Komunikator (komunikatorica) 
znanosti za leto…« od leta 2013 dalje. Častni naslov prejme posameznik oz. posameznica, ki 
se je odlikovala v letu 2015 v komuniciranju znanosti z določeno javnostjo, ki sestavlja 
slovensko družbo (splošna, strokovna, politična…) in to v katerikoli obliki (publikacija, 
članek, radijska ali televizijska oddaja, spletna stran, portal, razstava, film…). 
 
V letu 2015 bo podeljen le en častni naslov. Vlagatelji kandidatur pridobijo soglasje za 
proces kandidiranja s strani dotičnih oseb! Predlagatelj lahko posreduje na naslov Slovenske 
znanstvene fundacije več kot le eno kandidaturo za eno osebo. Vse popolne kandidature bo 
evalviral Znanstveni odbor pod predsedovanjem dr. Majde Naji iz Maribora, pobudnice 
častnega naslova. 
 
Skrajni datum za vložitev kandidatur je petek, 4. december 2015. Kandidature s posebnimi 
prilogami posredujte v obliki klasične poštne pošiljke ali osebno prinesite na sedež ustanove 
v zaprti kuverti na naslov: Slovenska znanstvena fundacija, Štefanova ul. 15, 1000 Ljubljana. 
 

http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/11/Obrazec-za-vlo%C5%BEitev-kandidature_Prometej.doc


Slovesna razglasitev častnega prejemnika naslova »komunikator-ica znanosti leta 2015 bo 
januarja 2016! 
 
Obrazec za vložitev kandidature 
 

 
Prispevki na temo podnebne konference v Parizu 
 
Slovenska tiskovna agencija (STA) je na svoji spletni strani pripravila posebno rubriko, kjer 
bodo na enem mestu objavljeni vsi prispevki, ki se navezujejo na dogajanja pred in med 
podnebno konferenco v Parizu. Na omenjeni spletni strani boste lahko spremljali 
relevantne članke in infografike. Prav tako pa vas na spletni strani čaka seznam ključnih 
izrazov in kratic, ki se uporabljajo v pogajanjih o novem globalnem podnebnem dogovoru. 
 

 
Vabilo v evropski kino: LUX 2015 
 
Informacijska pisarna Evropskega parlamenta v Sloveniji vas vljudno vabi na Filmske dneve 
LUX, ki bodo letos potekali od 5. novembra do 5. decembra. 
 
V Izoli, Ljubljani, Celju in Domžalah bodo na sporedu brezplačne projekcije treh filmov, ki 
so se uvrstili v ožji izbor za nagrado LUX, ki jo devetič zapored podeljuje Evropski 
parlament. 
 
Letos si boste tako lahko brezplačno ogledali filme: Sredozemlje (Mediterranea), Mustang 
in Učna ura (Urok). 
 
Več informacij najdete na spletni strani. 
 

 
Mit št. 17 – stereotipi o Afriki 
 

Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni sosed« 
nadaljuje s tedenskimi aktivnostmi razbijanja mitov na 
področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. Tokratni mit 
se nanaša na stereotipno dojemanje afriškega kontinenta v naši 
družbi. 

 
Mit št. 9 – Afrika je puščavski kontinent, kjer se prosto 
sprehajajo divje živali in ljudje živijo v ruralnih naseljih. 

 
Odgovor: Ne drži. Afrika res predstavlja najmanj urbaniziran 
kontinent na svetu (40% stopnja urbanizacije), vendar je 
stopnja urbanizacije v zadnjih dvajsetih letih naraščala z 3,5 % 
letno in naj bi do leta 2030 že presegla 60 %. Velemesto  v Afriki 

na prvi pogled precej težko ločimo od tistega v Evropi. 
 
 
 
 
 
 

http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/11/Obrazec-za-vlo%C5%BEitev-kandidature_Komunikator-ica-znanosti.doc
https://www.sta.si/podnebna-konferenca
http://bit.ly/nagrada_lux_2015
http://www.statista.com/statistics/270860/urbanization-by-continent/
http://www.statista.com/statistics/270860/urbanization-by-continent/
http://www.afdb.org/en/blogs/afdb-championing-inclusive-growth-across-africa/post/urbanization-in-africa-10143/
http://www.afdb.org/en/blogs/afdb-championing-inclusive-growth-across-africa/post/urbanization-in-africa-10143/
http://www-tc.pbs.org/wnet/africa/photoscope/images/urban_photo1.jpg


 
 
VSI SMO MIGRANTI: Diskusijska delavnica 
 
Kdaj: 11. novembra ob 17.00. 
 
Kje: ATRIJ ZRC (Novi trg 2, Ljubljana). 
 
Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Medkulturni inštitut za vključujoče izobraževanje, 
raziskovanje in sodelovanje ter Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) v okviru projekta Vsi smo migranti vabijo na diskusijsko 
delavnico v sredo, 11. novembra 2015, 17.00–20.00, ATRIJ ZRC (Novi trg 2, Ljubljana). 
 
Na izzive migracij, večkulturnost naše družbe in neustrezno retoriko v zvezi s priseljenci 
želimo preko vodenega kreativnega procesa odgovoriti družbeno odgovorno: z naborom idej 
za videooglas, ki bo prispeval k dvigu ozaveščenosti splošne javnosti o doprinosu migrantov 
in migrantk v naši družbi ter spodbudil njihovo aktivnejše družbeno vključevanje. 
 
PROGRAM: 
17.00–17:10 Uvod (Vid Tratnik, PiNA) 
17:10–17.30 Migracije (dr. Marijanca Ajša Vižintin, Medkulturni inštitut, ZRC SAZU) 
17:30–18.00 Komunikacijski pristopi družbeno angažiranih akcij (Maja Hawlina, Avanta 
Largo) 
18:00–19.30 Vodeno delo v skupinah 
19:30–19.50 Predstavitve 
19:50–20.10 Diskusija 
20.10 Pogostitev 
 
Vljudno vabljene/-i, da preko kreativnosti skupaj pozovemo k ponovni humanizaciji migrantk 
in migrantov. 
 
Obvezna predhodna prijava preko spletnega obrazca do torka, 10. novembra 2015. 
 
V primeru dodatnih vprašanj pišite na mirna.buic@pina.si. 
 

 
Mediji in begunci: Prispevek k razumevanju dogodkov ali k poglabljanju predsodkov? 
 
Kdaj: 11. novembra 2015, ob 18. uri. 
 
Kje: Pritličje, Mestni trg 2 v Ljubljani. 

 
Mirovni inštitut vas vabi na tribuno o medijih in 
beguncih, ki bo v sredo, 11. novembra, ob 18. uri v 
Pritličju, na Mestnem trgu 2 v Ljubljani. 

 
Spraševali se bodo, kako mediji in novinarji v 
Sloveniji poročajo o prihodu beguncev in kako ga 
razlagajo. Koliko poročila in analize v medijih 
temeljijo na znanju in etiki?  Eni poudarjajo 
humanitarni vidik, drugi varnostni; ali je možen 
drugačen pristop? Kakšni izzivi in ovire za 

https://docs.google.com/forms/d/16r4DWcA3iFvyc5P1m1KmBW0gEtVeTtN8_wNPuCTX6bI/viewform
mailto:mirna.buic@pina.si


novinarje/fotoreporterje/snemalce se pojavljajo na terenu? Kakšno vlogo igrajo uredniki? Ali 
delo novinarjev pri poročanju o beguncih omogočajo ali otežujejo vladne institucije in drugi 
akterji? Smo s poročanjem slovenskih medijev bližje razumevanju dogodkov in perspektiv, ali 
pa so se dodatno poglobili predsodki in evrocentrizem? Kakšen vpliv na medijsko agendo v 
Sloveniji pri poročanju o beguncih imajo tuji mediji? Kakšno vlogo v javni razpravi o 
beguncih igrajo spletni komentarji in družbena omrežja? Kdo generira sovražni govor o 
beguncih in kdo lahko ukrepa proti razširjanju sovraštva? 
 
Sodelovanje na tribuni so potrdili: 
 
Gorazd Rečnik, novinar Radia Slovenija 
Tjaša Slokar, urednica informativnega programa POP TV 
Boštjan Videmšek, novinar 
Dela Meta Krese, fotografinja 
Boris Vezjak, univerzitetni profesor in avtor bloga In Media Res. 
 
Pogovor na tribuni bo povezovala Brankica Petković, Mirovni inštitut. 
 

 
Otvoritev razstave Skozi objektiv človekovih pravic 
 
Kdaj: 11. novembra, ob 12:30. 
 
Kje: Fakulteta za družbene vede. 
 
Galerija FDV in Ekvilib Inštitut vas toplo vabita na otvoritev fotografske razstave z 
naslovom Skozi objektiv človekovih pravic: Davčna pravičnost za socialno pravičnost, ki 
bo v sredo, 11. novembra, ob 12:30 v prehodu Fakultete za družbene vede. 
 
Na otvoritvi bosta spregovorili Nina Vombergar iz Ekvilib Inštituta in dr. Maja Bučar iz 
Katedre za mednarodne odnose na FDV. Po otvoritvi je predvidena tudi pogostitev, ki jo bodo 
pripravili v Skuhni – svetovni kuhinji po slovensko. Vabilo najdete v priponki. 
 

 
People’s Global Climate March 2015 – udeležite se podnebnega shoda v Ljubljani 
 
Kdaj: 29. Novembra, ob 11. uri. 
 
Kje: Kongresni trg. 
 
29. novembra, dan pred začetkom srečanja svetovnih voditeljev na podnebnem vrhu v 
Parizu, se bomo ljudje v tisočih mest po celem svetu ponovno zbrali, da bi izrazili zahtevo 
po svetu, kakršnega si želimo. People’s Global Climate March 2015 bo največji 
civilnodružbeni poziv odločevalcem za rešitev podnebne krize v zgodovini. 
 
Tudi v Ljubljani se bomo v nedeljo, 29. novembra ob 11. uri zbrali na Kongresnem trgu. 
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj vas vabi, da se dogodka udeležite. 
 
Na dogodku, ki bo zasnovan po principu odprtega mikrofona, bo sodelovalo veliko zanimivih 
posameznikov, vzporedno pa bodo potekale tudi manjše delavnice. 
 
29. november bo največji dan akcije v zgodovini boja proti umazani energiji, ki duši naše 
skupnosti. Izrazili bomo zahtevo po svetu, kjer bomo na prvem mestu ljudje in združili se 

http://www.cop21.gouv.fr/en
http://www.cop21.gouv.fr/en
https://secure.avaaz.org/en/event/globalclimatemarch/Global_Climate_March_3


bomo za gospodarstvo, ki ga poganja 100 % čista in varna energija, kjer dobra delovna mesta 
koristijo ljudem in planetu. Za svet, zaščiten pred uničujočimi podnebnimi spremembami, 
kjer ima vsakdo pravico do hrane, vode, čistega zraka in zdravega življenja. Za prihodnost 
naših otrok in vnukov. 
 
Za velike spremembe smo potrebni vsi, vsak posameznik. Svojo udeležbo na največji 
podnebni mobilizaciji v zgodovini lahko prijavite tukaj. Skupaj lahko oblikujemo našo 
prihodnost! 
 

 
Predstavitev poročila AidWatch 2015 in Civil Society Summit Europe 2015: The future of 
development cooperation – who is really benefiting? 
 
CONCORD AidWatch organizira dogodek z naslovom “Civil Society Summit Europe 2015: The 
future of development cooperation – who is really benefiting?. Dogodek bo potekal 24. 
novembra med 9. in 18. uro v Bruslju. Srečanju bo sledilo mreženje in predstavitev poročila 
AidWatch 2015. 
 
AidWatch je skupina strokovnjakov na področju razvojnega sodelovanja, ki prihajajo iz 
članic CONCORD-a. AidWatch si prizadeva za uresničevanje razvojnih obljub najrevnejšim 
državam s strani držav članic EU. V tem kontekstu si prizadeva tudi za izboljšanje 
efektivnosti in transparentnosti razvojnih programov. 
 
Več o dogodku lahko preberete tukaj. 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 4. in 10. novembrom 2015) 
 
 
ETIOPIJA (Podpora za razvoj filma, fotografije in sektorje vizualne umetnosti) 
 
Rok za prijavo: 10. november 2015 
 
Več informacij 
 
 
MOZAMBIK (Udeležba in lokalne razvojne možnosti: kulturne dejavnosti, rekreacijske in okoljske 
pravice) 
 
Rok za prijavo: 23. december 2015 
 
Več informacij 
 
 
MAKEDONIJA (Podpora modernizaciji sistema za terciarno izobraževanje) 
 
Rok za prijavo: 18. december 2015 
 
Več informacij 
 
 

https://secure.avaaz.org/en/event/globalclimatemarch/Global_Climate_March_3
http://www.concordeurope.org/campaigns/aidwatch
http://www.concordeurope.org/financing-development/aid/item/473-save-the-date-concord-aidwatch-2015-report-lunch-and-civil-society-summit-europe-2015
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1446019730662&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=21%2F10%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137607
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1438074816614&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=21%2F07%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150259
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447166691126&do=publi.detPUB&searchtype=AS&ccnt=7573876&debpub=04%2F11%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137652


MAKEDONIJA (Razvijanje sodelovanja med visokošolskimi zavodi, zasebnim sektorjem in javnimi 
organi) 
 
Rok za prijavo: 15. januar 2016 
 
Več informacij 
 
 
ALŽIRIJA (Tematski program organizacije civilne družbe in lokalnih oblasti) 
 
Rok za prijavo: 28. januar 2016 
 
Več informacij 
 

 
 

Delovne priložnosti 
 
IOM išče nove sodelavce 
 
Mednarodna organizacija za migracije (International Organization for Migration – IOM) razpisuje dve 
prosti mesti za pogodbeno delo na terenu. 
 
Prijave, skupaj z življenjepisom in motivacijskim pismom, lahko pošljete na: iomljubljana@iom.int.  
 
Rok za prijave je 13. november 2015. 
 
Več informacij najdete v razpisu. 
 
 

 
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve. 

Vsebina e-novic ne predstavlja uradnega stališča Vlade Republike Slovenije. 

 

https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447166691126&do=publi.detPUB&searchtype=AS&ccnt=7573876&debpub=04%2F11%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137652
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1447166691126&do=publi.detPUB&searchtype=AS&ccnt=7573876&debpub=04%2F11%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137652
mailto:iomljubljana@iom.int
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/11/Call-for-Curricula-for-positions-of-Data-Collectors.pdf
http://www.mzz.gov.si/

