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Mit o mednarodnem razvojnem sodelovanju št. 16 – begunci in pametni telefoni 
 
 
Platforma SLOGA v okviru kampanje »Tudi ti si globalni sosed« nadaljuje s tedenskimi 
aktivnostmi razbijanja mitov na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja. V skladu z 



aktualnimi dogodki v mednarodni skupnosti nadaljujemo z mini serijo naslavljanja neresnic 
in s tem povezanim širjenjem nestrpnosti ob prihodu večjega števila beguncev v Evropsko 
unijo. 
 

Mit št. 16: Begunci uporabljajo pametne mobilne telefone in 
se prevažajo s taksiji ter posledično ne potrebujejo naše 
pomoči. 

 
Odgovor: Ne drži. Res je, da veliko beguncev uporablja 
pametne mobilne telefone, vendar to ne bi smelo nič 
čudnega. Gre za relativno poceni tehnologijo, ki je izjemno 
uporabna ravno pri tako nevarnem potovanju, saj ljudje 
lahko med seboj komunicirajo in se redno opozarjajo na 
morebitne težave in nevarnosti, ki prežijo na poti. Prav tako 
dostop do različnih zemljevidov, ki se redno obnavljajo na 
medmrežju, ne bi smel biti luksuz. Kvečjemu gre za osnovno 
dobrino v takih situacijah. Potrebno je omeniti, da imajo 
tudi nezaposleni Slovenci mobilne telefone, pa jim tega 
nihče ne očita. Taksiji pa pogosto predstavljajo najbolj 

učinkovit, hiter in varen način potovanja na kratke razdalje. Konec koncev v posameznih 
primerih taksisti beguncem ponujajo zastonj prevoze. Kar pa še ne pomeni, da številni 
begunci zaradi naporne in nevarne poti ne potrebujejo dostopa do pitne vode, toplih oblačil 
in obrokov, zatočišča itd. Morali pa bi si postaviti osnovno vprašanje: zakaj bi ljudje morali 
biti revni, da bi si zaslužili našo pomoč takrat, ko jo najbolj potrebujejo? 
 

 
Konferenca Evropsko leto za razvoj 2015: globalno učenje in pomembnost vključitve 
globalnih perspektiv v šolski sistem 
 

Društvo Humanitas je v okviru dogodkov ob 15-
letnici delovanja organiziralo celodnevno 
konferenco Evropsko leto za razvoj 2015: 
globalno učenje in pomembnost vključitve 
globalnih perspektiv v šolski sistem, ki je 
8.10.2015 potekala v Mestnem muzeju Ljubljana. 
Konferenca je bila podprta s strani Urada RS za 
komuniciranje in Evropske komisije. 

 
Po zanimivih uvodnih nagovorih je sledila 
predstavitev publikacij Smernice za zagotavljanje 

kakovosti globalnega učenja prek delavnic na šolah ter Smernice za vnašanje tem 
globalnega učenja v šolske predmete. Nato so v sodelovanju z raznolikimi nevladnimi 
organizacijami predstavili konkretne metode, ki vključujejo vsebine globalnega učenja ter 
možnosti za njihovo izvajanje v formalnem in neformalnem izobraževanju. Udeleženci in 
udeleženke so se tako lahko pridružili delavnici Zavoda Global o kritičnem pregledu šolske 
literature, delavnici Umanotere, ki je predstavila življenjski cikel mobilnega telefona, ali 
delavnici Humanitasa, namenjeni osvetlitvi neenakomerne porazdelitve svetovnega 
prebivalstva in bogastva ter s tem povezanih migracij. 
 
V nadaljevanju so učenci in učenke OŠ Dutovlje, OŠ Toma Brejca Kamnik in OŠ Jožeta 
Moškriča Ljubljana predstavili svoje lokalne akcije, ki so jih izvedli v okviru Humanitasovega 
projekta, podprtega s strani UKOM RS. Sledila je okrogla miza o pomembnosti vnašanja 
globalnih vsebin v učne načrte predmetov v slovenskih šolah ter nato še Tržnica 

http://www.independent.co.uk/voices/comment/surprised-that-syrian-refugees-have-smartphones-well-sorry-to-break-this-to-you-but-youre-an-idiot-10489719.html
http://www.independent.co.uk/voices/comment/surprised-that-syrian-refugees-have-smartphones-well-sorry-to-break-this-to-you-but-youre-an-idiot-10489719.html
http://www.dailydot.com/opinion/syria-refugees-cell-phone-use/
http://www.dailydot.com/opinion/syria-refugees-cell-phone-use/
http://www.cnbc.com/2015/09/11/how-smartphones-are-helping-refugees-in-europe.html
http://www.cnbc.com/2015/09/11/how-smartphones-are-helping-refugees-in-europe.html
https://refugeecrisisinhungary.wordpress.com/2015/09/11/the-chaos-is-enormous-hungarian-taxi-drivers-are-taking-refugees-for-free/
https://womensrefugeecommission.org/component/content/article/62-advocacy/721-top-ten


metodologij, kjer se je predstavilo 14 slovenskih nevladnih organizacij, ki delujejo na 
področju globalnega učenja. 
 
Več o konferenci in Humanitasovih dogodkih ob 15-letnici delovanja si lahko preberete na 
spletni strani društva Humanitas ter #globalnoucenje. 
 

 
Obveščanje o dogodkih TGU 2015 tudi preko tematskega novičnika 
 

SLOGA, platforma NVO za razvojno sodelovanje 
in humanitarno pomoč, poziva vse organizacije, 
šole in druge ustanove, ki pripravljate aktivnosti 
za Teden globalnega učenja 2015, da nam 
posredujete opis aktivnosti. Zbrane dogodke 
bomo uredili in jih objavili na naših spletnih 
straneh, prav tako pa bomo o njih obveščali 
preko posebnega tematskega novičnika. 

 
Med 14. in 22. novembrom 2015 bo v Sloveniji že deveto leto potekal Teden globalnega 
učenja. Od leta 1999 dalje je to vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever–Jug 
organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v mnogih evropskih državah 
zvrstijo številni dogodki, namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, globalne 
soodvisnosti in solidarnosti. 
 
Osrednja tema Tedna globalnega učenja 2015 je »Udejanimo enakost«, ki se osredotoča na 
globalne vidike soočanja z neenakostmi na različnih področjih, kot so odpravljanje vseh 
oblik revščine in lakote, doseganje prehranske varnosti, spodbujanje trajnostnega 
kmetijstva, zagotavljanje vključujočega in kakovostnega izobraževanja, enakosti spolov, 
opolnomočenja žensk, dostopa do vode, energije, zaposlitve, naselja … 
 
Tema se lahko navezuje na številna širša področja, kot so lokalne in globalne neenakosti, 
stereotipi, medkulturni dialog, globalno državljanstvo, globalna odgovornost do območij, ki 
trpijo hudo lakoto in revščino, spoštovanje človekovih pravic, begunska kriza, socialna 
nepravičnost, prostovoljstvo, človekoljubnost … 
 
Na novičnik se lahko naročite na patricija.virtic@sloga-platform.org. Za vsa dodatna 
vprašanja in informacije smo vam na voljo preko elektronske pošte info@sloga-platform.org 
ali telefona 01/434 44 02. 
 

 
Trajnostni regionalni razvoj kot paradigma razvoja v Sloveniji 
 
V letu 2008 je svet zajela svetovna gospodarska kriza, ki ni zaobšla niti Evropske unije niti 
Slovenije. Nobena kriza ni zgolj ekonomska, posledično je tudi socialna, politična, okoljska 
in kriza vrednot, ki (je) od nas zahteva(la) razmislek o smeri nadaljnjega razvoja Slovenije in 
njenih regij. Trajnostni razvoj je ena izmed možnih paradigem, če ne celo edina, kamor bi 
se lahko usmerili tako pri nas kot tudi v širšem prostoru. Trajnostni razvoj je globalno 
prepoznavna paradigma in povezuje štiri pomembne komponente – gospodarsko, socialno, 
okoljsko ter v zadnjem času tudi kulturno. Če pogledamo nekoliko širše, pa trajnostni razvoj 
pomeni razvoj, ki zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi ob tem ogrozil možnosti 
prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje. 
 

http://www.humanitas.si/?subpageid=13&contid=755


Trajnost je tudi eno izmed glavnih vodil v ukrepih, ki nastajajo v procesih priprave različnih 
razvojnih programov, kot so npr. lokalne razvojne strategije, strategije razvoja podeželja, 
regionalni razvojni programi (RRP) itd. V Sloveniji poznamo statistične regije (teh je 12), ki 
so nastale ob našem vstopu v Evropsko unijo z namenom primerjave z regijami v drugih 
članicah Unije. Vsaka statistična regija je za obdobje 2007–2013 oblikovala svoj RRP. 
 
V analizi sem z vidika trajnosti primerjala RRP treh statističnih regij, in sicer Ljubljansko 
urbano regijo, Gorenjsko in Zasavsko regijo. Zanimalo me je, v kolikšni meri so ukrepi v RRP 
trajnostno naravnani in kakšno vlogo je odigralo vključevanje različnih deležnikov v proces 
priprave RRP pri legitimizaciji teh dokumentov. V Sloveniji imamo več dokumentov, ki 
spodbujajo vključevanje deležnikov iz različnih sektorjev (npr. politični, gospodarski, 
nevladni) v priprave razvojnih dokumentov. Člani regijskih razvojnih svetov so bili 
predstavniki občin (po navadi župani), ki so bile vključene v posamezno regijo, predstavniki 
gospodarstva, različnih javnih zavodov in nevladnega sektorja. Vse trije analizirani RRP so se 
na podlagi metodologije matrik štirih kapitalov in trajnostne rože uvrstili v model šibke 
stopnje trajnosti, za katero je značilno, da še vedno temelji na sektorskem pristopu, 
uporaba okoljskih indikatorjev je posredna, čutiti je premik k lokalni ekonomski 
samozadostnosti, pobude pa so večinoma prihajale od zgoraj navzdol s strani pripravljavcev. 
Analiza je pokazala, da je sodelovanje predstavnikov različnih sektorjev povečalo 
legitimnost procesa in dokumentov, vendar pa še vedno obstaja dvom o dvigu kakovosti teh 
dokumentov zaradi vključevanja različnih sektorjev v proces priprave. Izkazalo se je, da v 
tem procesu še vedno ostaja veliko prostora za izboljšave, prav tako pa tudi pri 
operacionalizaciji trajnosti v ukrepe s strani članov svetov oz. posameznih odborih, ki so bili 
v posamezni regiji oblikovani. Sam proces sprejema dokumentov, vključno z debatami o 
trajnostnem razvoju, je bil medel in nepoglobljen, zato večjega vpliva na samo 
operacionalizacijo trajnosti v ukrepih ni bilo. 
 
Razvoj procesa priprave razvojnih programov je mogoč predvsem v smeri: 

 izboljšanja koordinacije priprave teh programov 
(obveščanje javnosti, jasni roki, jasni postopki kandidiranja in sodelovanja, vlaganja 
pobud) s strani koordinatorja, 

 izobraževanje deležnikov, ki se vključujejo v te 
procese, na področju trajnosti, 

 poznavanje obstoječih dobrih praks doma in v tujini, 
izboljšanje procesa vrednotenja v različnih fazah in ravneh izvajanja programov ter 

 spremljanje implementacije in evalvacija teh 
programov z deležniki po izteku programov. 

 
mag. Rada Drnovšek 
 

 
Pridružite se največjemu spletnemu tečaju o človekovih pravicah 
 
Amnesty International v sodelovanju s platformo edX pripravlja serijo odprtih množičnih 
spletnih tečajev (MOOC) o človekovih pravicah. Prvi, Human Rights: The Right to Freedom of 
Expression (Človekove pravice: Pravica do svobode izražanja), bo potekal od 17. novembra 
(do takrat so možne tudi prijave) do 8. decembra 2015.  
 
Sodelujoči se bodo lahko povezali z aktivisti s celega sveta in sodelovali s predavatelji iz 
različnih držav ter tako usvojili veščine in znanja, ki jih bodo lahko uporabili pri 
zagovarjanju pravice do svobode izražanja, zbiranja in združevanja. Za sodelovanje je 
potrebna le povezava do interneta in prijava. 
 



Globalni cilji so znani, kako do njih 
 

Ne glede na trenutno situacijo bo tudi v 
Sloveniji potrebno spodbujati poglobljeno 
razpravo o prioritetah med globalnimi cilji 
trajnostnega razvoja in ukrepih za njihovo 
doseganje. Temu se ne bo mogla izogniti 
niti Evropska unija. Zato je bilo srečanje 
skupine Beyond 2015, globalne kampanje, 
ki združuje nevladne organizacije s celega 
sveta s ciljem zagotoviti glas velikemu 
številu ljudi v procesu oblikovanja teh 
globalnih ciljev, še toliko pomembneje. 
Izpostavimo lahko dve točki. 

 
Nevladne razvojne, humanitarne in 
okoljske organizacije smo od vsega 

začetka poudarjale ter zahtevale, da mora program do leta 2030 temeljiti na načelih 
univerzalnosti, skupni, a raznoliki odgovornosti, celovitem pristopu in medsebojni 
povezanosti držav ter izzivov. Ali smo to tudi dobili? Menimo, da na strateški ravni smo. Ideja 
globalnega partnerstva je inherentna Agendi 2030, ki se jasno zaveda, kako povezan, 
vzajemno soodvisen in izpostavljen je naš svet. 
 
Drugi element je naša zahteva po zagotavljanju skladnosti politik za (trajnostni) razvoj. 
Koncept skladnosti politik zahteva preoblikovanje obstoječih institucionalnih in 
odločevalskih modelov na način preseganja ozkih, sektorskih pristopov. 
 
Vlada je pred dnevi sprejela okvirni program za zeleno, krožno gospodarstvo, v katerem je 
jasno zapisala: »Za prehod v zeleno gospodarstvo bo potrebno vse strateške dokumente in 
ukrepe ter njihovo izvajanje povezovati v skupne rešitve, tako da bodo razvijali priložnosti 
za zelene rešitve za razvoj in konkurenčnost.« Zamislimo si novo strategijo mednarodnega 
razvojnega sodelovanja in uradne razvojne pomoči, ki bo vsem akterjem in odločevalcem v 
Sloveniji sporočila, da moramo ukrepe in izvajanje povezati ter uskladiti s potrebami 
skupnosti, s katerimi ustvarjamo podlago za preoblikovanje obstoječega v trajnostni svet 
spoštovanja pravic prihodnjih generacij. Za to namreč gre pri zagotavljanju trajnostne 
prihodnosti – da se samo-omejimo na račun prihodnosti. 
 
V Sloveniji se moramo lotiti priprave programa implementacije ukrepov za doseganje ciljev 
trajnostnega razvoja na vključujoč, participativen način. S pomočjo preudarnega 
skupnostnega premisleka o tem, kaj želimo zase in kaj smo pripravljeni podeliti z drugimi. 
 
Pot k ciljem trajnostnega razvoja se je tako šele začela. 
 
Panelno razpravo »Od New Yorka do Bruslja – kako naprej v EU« (From New York to Brussels – 
where next for the EU), ki je potekala v okviru dogodka, lahko najdete tukaj. Na panelu so 
sodelovali Christian Vanden Bilcke, vodja Direktorata za trajnostni razvoj in podnebne 
spremembe v belgijski administraciji za zunanje zadeve; Philipp Schönrock, sopredsedujoči 
Beyond 2015, CEPEI; Hans Stielstra, vodja enote za globalno trajnost, trgovinske in 
multilateralne sporazume v Generalnem direktoratu za okolje pri Evropski komisiji; Martin 
Heather, vodja v enoti za politike in skladnost v Generalnem direktoratu za mednarodno 
sodelovanje in razvoj pri Evropski komisiji, ter Elly Schlein, poslanka v Evropskem 
parlamentu. Panel je moderirala Tanya Cox, sopredsedujoča CONCORD-Beyond 2015 ETF. 
 



SLOGA na Študentski areni 
 
Letošnja, že 16. Študentska arena po vrsti, ki je potekala pod geslom Aktiviraj se! od 20. do 
22. oktobra, je v svojo družbo privabila okoli 15.000 mladih. Ti so se v treh dneh aktivirali na 
skupaj več kot 200 dogodkih v okviru brezplačnih predavanj in delavnic v štirih 
predavalnicah, kulturnih in drugih dogodkov na Študentskem trgu, slikovitih razstavnih 
prostorov v sejemskem mestu ter se sproščali ob atraktivnem programu na Urbani ploščadi. 
Na Študentski areni se je predstavila tudi SLOGA, kjer smo predstavili naše aktivnosti in 
aktualne projekte. 
 
Obiskovalci so na stojnici lahko izvedeli več o delovanju platforme SLOGA, o projektih članic 
mreže (razvojnih in humanitarnih projektih, globalnem učenju, socialni ekonomiji, 
trajnostnem razvoju, pravični trgovini itd.), se vključili v različne akcije in pobude, se 
spoznali s trajnostnimi razvojnimi cilji, prebrali naš Slogopis. 
 
Predstavili smo kampanjo »Tudi ti si globalni sosed«, ki naslavlja Slovence in Slovenke (kot 
globalne državljane, globalno družino, del globalne družbe) s ciljem ozaveščanja o različnih 
vidikih mednarodnega sodelovanja in globalne solidarnosti. 
 
Prav tako smo predstavili mednarodni projekt “Izzovimo krizo”, v katerega so vključeni 
mladi iz šestih evropskih držav. Evropejce želimo spodbuditi k pridružitvi peticiji za evropsko 
leto socialne pravičnosti in ekonomije, ki je potrebno za ozaveščanje javnosti o 
pomembnosti pravične in vzdržnostne ekonomije, socialnega podjetništva, etičnega 
bančništva, trajnostnega razvoja, zelenih delovnih mest itd. 
 

 
 
Vabilo na evro-sredozemski forum »Stronger together – Skupaj močnejši III« 
 
Kdaj: 4. in 5. novembra ob 14.00 
 
Kje: Central hotel (Miklošičeva cesta 9) v Ljubljani. 
 
Fundacija Anne Lindh (ALF) je osrednja in najpomembnejša struktura v evro-sredozemskem 
prostoru, namenjena medkulturnemu dialogu med ljudmi na tem območju. Ustanovilo jo je 
42 držav evro-sredozemskega prostora, v katerih je aktivna še danes. V okviru delovanja in 
aktivnosti slovenske mreže ALF pripravljamo osrednji letošnji dogodek v Sloveniji, ki bo 
potekal 4. in 5. novembra 2015 v Central hotelu (Miklošičeva cesta 9) v Ljubljani. Dogodek 
se bo osredotočil na aktualno situacijo v zvezi z migracijami preko sredozemskih držav proti 
Severu in Evropi. 
 
Podrobnejše informacije in opise v zvezi programom ter sodelujočimi boste kmalu lahko 
preverili tudi na obnovljeni spletni strani http://med-dev.org. Sproti pa lahko spremljate 
Facebook stran. 
 
Vabilo 
 

 
Slovenski razvojni dnevi 
 
Kdaj: 10. in 11. novembra 2015. 

 

http://www.sloga-platform.org/projekti/tudi-ti-si-globalni-sosed/
http://www.challengingthecrisis.com/sl/
http://med-dev.org/
https://www.facebook.com/Anna-Lindh-Fundacija-Slovenija-406249446125111/?ref=aymt_homepage_panel
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/10/ALF-event-vabilo-2015.pdf


Leta 2015 je za mednarodno razvojno sodelovanje prelomnega pomena, zato vas Državni 
zbor Republike Slovenije ob zaključku evropskega leta za razvoj 2015 vabita na sedme 
Slovenske razvojne dneve, ki bodo 10. in 11. novembra v Ljubljani. 
 
Več informacij najdete v uradnem vabilu in programu dogodka. 
 
Zaradi omejenega števila mest, vas prosijo, da svojo prisotnost potrdite po elektronski pošti 
na razvoj.mzz@gov.si ali na telefonsko številko 01 478 6690 do četrtka , 5. novembra 2015. 
 

 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 28. oktobrom in 3. novembrom 2015) 
 
 
SLONOKOŠČENA OBALA (Skupen poziv za programa evropskega instrumenta za demokracijo in 
človekove pravice (EIDHR) in civilnodružbenih organizacij ter lokalnih oblasti) 
 
Rok za prijavo: 17. december 2015 
 
Več informacij 
 
 
HONDURAS (Ukrepi za spodbujanje dostopa do sodnega varstva za ranljive skupine in nadzor 
sektorja socialne pravičnosti) 
 
Rok za prijavo: 17. december 2015 
 
Več informacij 
 
 
SRBIJA (Dodatna krepitev zmogljivosti na področju fitofarmacevtskih sredstev in ostankov 
pesticidov) 
 
Rok za prijavo: 11. januar 2016 
 
Več informacij 
 

 
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve. 

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

 

http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/10/PDZ_MZZ_vabilo_SRD.pdf
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2015/10/program-SRD112015.pdf
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=1438074816614&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=21%2F07%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150259
http://www.mzz.gov.si/

