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Z začetkom leta 2016 cilji trajnostnega razvoja stopili v veljavo 
 

Ob izteku leta 2015 in s tem 
tudi 15-letnega obdobja boja 
proti revščini v okviru 
razvojnih ciljev tisočletja so 
Združeni narodi zakorakali v 
še bolj ambiciozen seznam 
ciljev, ki bodo naslavljali celo 
vrsto družbenih izzivov do 
leta 2030. 

 
»17 ciljev trajnostnega 
razvoja predstavlja skupno 
vizijo človeštva in družbeno 
pogodbo, sklenjeno med 
svetovnimi voditelji in 
prebivalstvom«, je dejal 
generalni sekretar Združenih 

narodov Ban Ki-moon po sprejetju Agende 2030 za trajnostni razvoj septembra v New Yorku. 
 
»Cilji predstavljajo seznam opravil za ljudi in planet ter načrt za uspeh«, je dodal o 17-ih 
ciljih, 169-ih podciljih za izkoreninjenje revščine, boju proti neenakostim in podnebnim 
spremembam v naslednjih petnajstih letih. 
 
Agenda 2030 za trajnostni razvoj države poziva k pričetku prizadevanj za dosego 
sedemnajstih ciljev trajnostnega razvoja v naslednjih 15-ih letih. Cilji obravnavajo potrebe 
ljudi tako v razvitih državah kot tudi v državah v razvoju in hkrati poudarjajo, da nikogar ne 
smemo pustiti zadaj. Agenda naslavlja tri dimenzije trajnostnega razvoja: družbeno, 
gospodarsko in okoljsko, hkrati pa postavlja velik poudarek na mir, pravičnost in učinkovite 
institucije. 
 
Mobilizacija sredstev za izvajanje, vključno s finančnimi viri, razvojem in prenosom 
tehnologije ter izgradnjo zmogljivosti, kot tudi vloga partnerstev sta bistvenega pomena za 
uresničevanje agende. 
 
Cilji trajnostnega razvoja gradijo na razvojnih ciljih tisočletja: izkoreninjenje skrajne 
revščine in lakote, doseganje univerzalne osnovnošolske izobrazbe, spodbujanje enakosti 
med spoloma in opolnomočenje žensk, zmanjševanje smrtnosti otrok, izboljšanje zdravja 
mater, boj proti HIV/AIDS-u, malariji in drugim boleznim, zagotavljanje okoljske trajnosti in 
razvoj globalnega partnerstva za razvoj. 
 
Čeprav niso bili doseženi vsi razvojni cilji tisočletja, je bil velik dosežek zaznan na številnih 
področjih: 
 



 Dosežen je bil cilj zaustavitve širjenja malarije in postopno zmanjševanje 
primerov le-te. Od leta 2000 je bilo preprečenih 6,2 milijona smrtnih žrtev, povezanih 
z malarijo, od tega je 97 odstotkov otrok. 
 

 Globalno se je delež ljudi, ki živijo v skrajni revščini, prepolovil. Največji 
napredek se je zgodil po letu 2000. Neto vpis v osnovne šole v regijah v razvoju je 
dosegel 91 odstotkov v primerjavi z 83 odstotki v letu 2000. 
 

 V primerjavi z letom 2000 je danes veliko več deklic v šoli, regije v razvoju pa v 
celoti dosegajo cilje o odpravi razlik med spoloma v primarni, sekundarni in terciarni 
izobrazbi.  
 

 Globalna umrljivost mlajših od pet let se je zmanjšala za več kot polovico. Med 
letoma 1990 in 2015 je umrljivost otrok padla z 90 na 43 smrti na 1000 živorojenih 
otrok in z 12,7 milijonov v letu 1990 na skoraj šest milijonov, kljub rasti prebivalstva v 
regijah v razvoju. 

 

 Smrtnost mater se je od leta 1990 znižala za 45 odstotkov po celem svetu, 
največji upad se je zgodil po letu 2000. V Južni Aziji prišlo do 64-odstotnega upada 
med letoma 1990 in 2013, v Podsaharski Afriki pa do 49-odstotnega upada. 
 

 Nove HIV okužbe so se zmanjšale za 40-odstotkov med letoma 2000 in 2013. Do 
leta 2014 je 13,6 milijonov ljudi, okuženih s HIV, prejemalo protiretrovirusno terapijo, 
ki je preprečila 7,6 milijonov žrtev AIDS-a med letoma 1995 in 2013. 

 

 Uradna razvojna pomoč državam v razvoju se je med letoma 2000 in 2014 
povečala za 66 odstotkov. 

 
Vendar pa je bil napredek neenakomeren med regijami in državami ter je zadaj pustil 
milijone ljudi, še posebej revne in diskriminirane na podlagi spola, starosti, invalidnosti, 
etničnosti ter geografske lokacije. Za dosego najbolj ranljivih skupin ljudi so potrebna 
usmerjena prizadevanja. 
 
Ravno tukaj se pričakuje največjo vlogo ciljev trajnostnega razvoja. Tematski poudarki so na 
izkoreninjenju revščine in lakote, dobrem zdravju, kakovostni izobrazbi, enakosti med 
spoloma, čisti vodi ter urejenih sanitarijah, dostopni in čisti energiji, dostojnih delovnih 
mestih ter gospodarski rasti, inovacijah, zmanjšani neenakosti, trajnostnih mestih, 
odgovorni porabi, podnebnih ukrepih, neonesnaženih oceanih in zemlji ter partnerstvu za 
doseganje omenjenih ciljev. Novi cilji so stopili v veljavo z novim letom. 
 
Konferenco o podnebnih spremembah v Parizu v decembru 2015 so mnogi označili kot prvo 
pravo preizkušnjo politične volje za implementacijo Agende 2030 za trajnostni razvoj. 
 
»Sporazum v Parizu predstavlja zmago za ljudi, planet in multilateralizem. Prvič v zgodovini 
so se vse države na svetu zavezale k zmanjšanju emisij, krepitvi infrastrukturne vzdržljivosti 
in delovanju doma ter v tujini za naslavljanje podnebnih sprememb. Z naslavljanjem 
podnebnih sprememb hkrati tudi korakamo k izpolnjevanju Agende 2030 za trajnostni 
razvoj«, je dejal Ban Ki-moon. 
 
Izpolnjevanje te vizije je predvsem odgovornost držav, vendar pa bodo potrebna tudi nova 
partnerstva in mednarodna solidarnost. Vsakdo ima vložek in vsakdo mora prispevati. Ocene 
napredka bo treba opravljati redno v vsaki državi, z vključevanjem civilne družbe, 
gospodarstva in predstavnikov različnih interesnih skupin. 



 
Na regionalni ravni bodo države izmenjevale izkušnje in naslavljale skupna vprašanja, v 
Združenih narodih pa bo na letni ravni Visoki politični forum za trajnostni razvoj (High-Level 
Political Forum on Sustainable Development) ocenjeval napredek na globalni ravni, 
prepoznaval vrzeli in nastajajoča vprašanja in priporočal korektivne ukrepe. Cilji 
trajnostnega razvoja bodo spremljani in pregledani z nizom globalnih kazalnikov. Ti podatki 
bodo zajeti v letnem poročilu o napredku ciljev trajnostnega razvoja. 
 
Vir: UN News Centre 
 

 
Izdani so končni zneski uradne razvojne pomoči za leto 2014 
 

OECD je objavil končne zneske uradne razvojne pomoči 
(URP) za leto 2014. Tokovi iz držav donatoric so znašali 
137,2 milijard ameriških dolarjev, kar pomeni 1,2-odstotno 
povečanje v primerjavi z letom 2013 in hkrati rekorden 
znesek namenjen za URP. Kot delež BNP je URP znašala 0,30 
odstotka. 

 
Predhodni podatki glede uradne razvojne pomoči za leto 
2014, objavljeni v aprilu 2015, so nakazali na rahel upad 
(0,5%) v skupni neto količini uradne razvojne pomoči v 
primerjavi z letom 2013. Končni zneski pa so pokazali, da 
do upada ne bo prišlo, saj so številne donatorice v zadnjih 

mesecih leta poročale višje stroške, med katerimi je šlo tudi za pomoč beguncem. 
 
V zadnjih 15 letih je URP naraščala. Od leta 2000 je narastla za kar 70 odstotkov. 
 
Največje DAC donatorice po količini denarja so bile ZDA, Združeno kraljestvo, Nemčija, 
Francija in Japonska. Danska, Luksemburg, Norveška, Švedska in Združeno kraljestvo še 
naprej presegajo cilj namenjanja 0,7 odstotka BNP za URP. Države članice G7 so prispevale 
71 odstotkov celotne URP, EU članice pa 55 odstotkov. Neto izplačila URP s strani institucij 
EU so znašala 16,5 milijarde ameriških dolarjev. 
 
Neto dodelitev uradne razvojne pomoči s strani vseh donatorjev 
 
Največja neto prejemnica URP v letu 2014 je bil Afganistan, ki je prejel 4,8 milijarde 
ameriških dolarjev. Vietnam in Sirija sta prejeli 4,2 milijarde ameriških dolarjev, Pakistan in 
Etiopija (3,6 milijarde ameriških dolarjev), Egipt (3,5 milijarde ameriških dolarjev) in Turčija 
(3,4 milijarde ameriških dolarjev). Skupaj je neto dodelitev uradne razvojne pomoči na 
območju Bližnjega vzhoda znašala 12,3 milijarde USD. 
 
Sredstva namenjena skupini najmanj razvitih držav (43,7 milijard ameriških dolarjev) so se 
zmanjšala za 9,3 odstotka v primerjavi z letom 2013. V veliki meri je bila to posledica nižjih 
stopenj odpisa dolga, ki je bil v letu 2013 razmeroma visok zaradi pomoči Mjanmaru. Če ne 
štejemo odpisa dolga, je pomoč najmanj razvitim državam padla za 4,6 odstotka. 
 
Skupna URP namenjena državam Podsaharske Afrike je znašala 44,3 milijarde ameriških 
dolarjev, kar pomeni znižanje za 4,4 odstotka v primerjavi z letom 2013. Če odštejemo odpis 
dolga, smo zabeležili 2,7 odstotno zmanjšanje pomoči omenjeni regiji. 
 
Več informacij: OECD 

Ob%20izteku%20leta%202015%20in%20s%20tem%20tudi%2015-letnega%20obdobja%20boja%20proti%20revščini%20v%20okviru%20razvojnih%20ciljev%20tisočletja%20so%20Združeni%20narodi%20zakorakali%20v%20še%20bolj%20ambiciozen%20seznam%20ciljev,%20ki%20bodo%20naslavljali%20celo%20vrsto%20družbenih%20izzivov%20do%20leta%202030.
http://www.oecd.org/dac/stats/development-aid-stable-in-2014-but-flows-to-poorest-countries-still-falling.htm),
http://www.oecd.org/dac/stats/final2014oda.htm


Filippo Grandi je postal novi Visoki komisar Združenih narodov za begunce 
 

Filippo Grandi, uradnik Združenih narodov z bogatimi 
izkušnjami, je s 1. januarjem začel svoj petletni mandat na 
položaju Visokega Komisarja Združenih narodov za begunce 
(United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR). S 
tem je po desetih letih nasledil Antonio Guterres-a. 

 
Novi Visoki komisar je prevzel položaj v času globalnih 
preselitvenih izzivov brez primere. Rekordno število ljudi po 
vsem svetu je prisiljenih bežati pred vojno in preganjanjem, 
vključno z več kot milijonom beguncev in migrantov, ki so v 
preteklem letu prebežali v Evropo preko Sredozemlja. Drugi 
izzivi vključujejo kritične pomanjkljivosti v financiranju 
humanitarnega sektorja, manj prostovoljnih vračanj beguncev 

v več kot treh desetletjih, ljudi, ki daljše časovno obdobje bivajo v izgnanstvu in večjo 
politizacijo vprašanja beguncev v mnogih državah. 
 
»UNHCR trenutno krmari v izredno težavnih vodah«, je dejal Grandi. »Kombinacija različnih 
konfliktov in posledične množične selitve, novi izzivi na področju azila, vrzel v financiranju 
med humanitarnimi potrebami in viri ter naraščajoča ksenofobij so zelo nevarni. Pot naprej 
predstavlja velik izziv, vendar upam, da bomo – v sodelovanju z vladami, civilno družbo in 
drugimi partnerji – napredovali pri zagotavljanju mednarodne zaščite in izboljšanju 
življenjskih pogojev milijonov beguncev, notranje razseljenih in ljudi brez državljanstva. 
Prav tako upam, da se bo nadaljevalo z iskanjem temeljnih rešitev za trajajoče krize, ki 
silijo ljudi v preselitve, in vlaganjem ustreznih političnih in materialnih virov. UNHCR, čigar 
mandat vključuje iskanje rešitev, je pripravljen sodelovati z vsemi tistimi, ki želijo 
zasledovati te cilje«. 
 
Več si lahko preberete na spletni strani Visokega komisarja Združenih narodov za begunce. 
 

 
V letu 2015 je v Evropo pribežalo milijon beguncev in migrantov 
 

Po ocenah Visokega komisarja Združenih narodov za begunce, 
UNHCR in Mednarodne organizacije za migracije, IOM so v letu 
2015 preganjanje, spopadi in revščina prisilili več kot milijon 
ljudi, da so pobegnili v Evropo. 

 
Do 21. decembra 2015 je 972 500 ljudi prečkalo Sredozemsko 
morje. IOM ocenjuje, da je več kot 34 000 prešlo iz Turčije v 
Bolgarijo in Grčijo. 

 
Število razseljenih zaradi vojne in konfliktov je najvišje v 
Zahodni in Srednji Evropi po letu 90-tih letih, ko so izbruhnili 
številni konflikti na področju nekdanje Jugoslavije. 

 
Vsaka druga oseba od tistih, ki so letos prečkali Sredozemlje, prihaja iz Sirije in beži pred 
vojno v svoji državi. Afganistanci so znašali 20 odstotkov in Iračani sedem odstotkov vseh 
ljudi, ki so prečkali Sredozemlje. 
 
»Medtem ko naraščajo sentimenti proti tujcem v nekaterih krogih, je še toliko bolj 
pomembno, da prepoznamo pozitivne prispevke beguncev in migrantov za družbo, v kateri 

http://www.unhcr.org/568a39b86.html


živijo in tudi spoštujemo temeljne evropske vrednote: Zaščita življenja, spoštovanje 
človekovih pravic in spodbujanje strpnosti in raznolikosti«, je dejal bivši Visoki komisar ZN 
za begunce António Guterres. 
 
»Vemo, da so migracije neizogibne, potrebne in zaželene«, je dodal William Lacy Swing, 
generalni direktor Mednarodne organizacije za migracije v Ženevi. »Ampak ni dovolj zgolj 
šteti števila tistih, ki prihajajo oz. 4 tisoč oseb, ki so pogrešani oz. so utonili. Potrebno je 
ukrepati. Migracije morajo biti legalne in varne za vse, tako za migrante same kot tudi 
države, ki bodo postale njihov novi dom«. 
 
Celotna izjava za javnost je dostopna na spletni strani Visokega komisarja Združenih narodov 
za begunce. 
 

 
Izšlo je letno poročilo o razvojni politiki Evropske unije v letu 2014 
 
Izšlo je letno poročilo o razvojni politiki Evropske unije ter njenem izvajanju v letu 2014, ki 
ocenjuje prispevek EU pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja, kot tudi ostale rezultate na 
področju razvojne politike EU. Temu je dodan tudi vpogled na obdobje post-2015 in 
izvajanje Agende 2030 za trajnostni razvoj. 
 

 
Generalna skupščina Združenih narodov - "Parlament vseh ljudi" - praznuje 70. obletnico 
 

11. januarja 2016 je Generalna skupščina 
Organizacije združenih narodov praznovala 70. 
obletnico svojega prvega sestanka. Ob tej priložnosti 
je Generalni sekretar OZN dejal, da je omenjeno 
telo postalo pravi parlament vseh državljanov sveta. 

 
»Resolucije, sprejete v Generalni skupščini, se redko 
takoj uresničijo v praksi. Vseeno pa so dokaz naših 
skupnih stališč do najbolj perečih vprašanj našega 
časa«, je dejal gospod Ban. 

 
»Te resolucije pripovedujejo zgodbo o naši odločenosti. Odražajo naše prepričanje, da lahko 
države sveta skupaj naredijo veliko več kolektivno, kot so kdajkoli lahko same. Vsak delegat, 
ki govori, vsak glas, ki se odda, vsak kladivce, ki odpre nov sestanek, dodaja malo več 
upanja svetu”. 
 
Celotno novico lahko preberete na spletni strani ZN. 
 

 
Kako spreminjati svet - priročnik za lenuhe 
 

Izkoreninjenje ekstremne revščine, boj proti 
neenakosti in nepravičnosti ter preprečevanje 
podnebnih sprememb. Globalni cilji so izjemno 
pomembni in bodo spremenili svet. Za dosego teh 
ciljev pa bo potrebno sodelovanje med vladami, 
mednarodnimi organizacijami in svetovnimi 

voditelji. Zdi se nemogoče, da bi povprečna oseba naredila razliko. Bi se morali vdati v 
usodo? 

http://www.unhcr.org/567918556.html
http://www.unhcr.org/567918556.html
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/2015-annual-report-web_en.pdf
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=52975#.VpTBS_krLIU


 
Ne! Sprememba se začne pri vsakem posamezniku. Vsak človek na Zemlji – tudi najbolj 
ravnodušna in lena oseba med nami – je del rešitve. Na srečo obstaja nekaj zelo preprostih 
stvari, ki jih lahko vsak vključi v svoje dnevne rutine in prispeva k rešitvi. Če to storimo vsi, 
bomo naredili veliko razliko. 
 
Združeni narodi so za vas pripravili kratek seznam opravil, ki jih lahko storite in prispevate k 
izpolnjevanju ciljev trajnostnega razvoja. 
 

 
ACAPS in MapAction - poročilo o begunski krizi na Balkanu 
 

Iščete več informacij o tem, kako se je begunska kriza 
razvila na Balkanu? ACAPS in MapAction je izdal novo 
poročilo: An Introduction to the Balkan Migrant Crisis. 
Poročilo je namenjeno humanitarnim akterjem, ki se 
aktivno odzivajo na begunsko krizo. 

 
V oktobru 2015 sta ACAPS in MapAction začela nov projekt 
za zagotavljanje celovitih in pravočasnih analiz 
humanitarnih razmer prosilcev za azil, priseljencev in 

beguncev, ki so v tranzitu skozi Zahodni in Južni Balkan, zlasti Grčijo, Makedonijo, Srbijo, na 
Hrvaškem in  Slovenijo. 
 
Dodatne informacije najdete na njihovi spletni strani. 
 

 
 
Premierna predstavitev dokumentarnega filma “Prava cena” (The true cost) 
 
Kdaj: 14.januarja 2016, ob 18h. 
 
Kje: Kinoteka, Ljubljana. 
 
Vabljeni na premierno predstavitev dokumentarnega filma Prava cena (The true cost) v 
Sloveniji, ki bo 14. 1. 2016, ob 18h, v Kinoteki. Predvajanju filma bo sledil pogovor o modni 
industriji ter posledicah pretirane potrošnje oblačil s predstavniki  organizacij, ki se s tem 
ukvarjajo v Sloveniji.  
 
Po premierni projekciji bo film še enkrat na voljo za ogled v Ljubljani, kasneje pa tudi v 
drugih krajih po Sloveniji (Škofja Loka, Jesenice, Slovenj Gradec, Novo mesto, Nova Gorica 
in Maribor). Predvajanje filma bodo tudi drugod dopolnili s spremljajočimi dogodki. 
 
Premierne predstavitve se bodo udeležile nekatere ”modelke” v oblačilih iz pravične 
trgovine in/ali druge roke ter predstavniki sodelujočih organizacij. 
 
Istočasno je v Ziferblat Ljubljana na Vegovi 8 na ogled na voljo razstava FAIR FOTO, ki 
prikazuje modo malo drugače. 
 
Zaradi omejenega števila mest, vas prosimo za prijavo na ziva@buna.si ali prek obrazca  
http://goo.gl/forms/tj4NPxSfzt. 
 

http://www.un.org/sustainabledevelopment/takeaction/
http://www.acaps.org/img/documents/a-160111-acaps_mapaction---an-introduction-to-the-balkan-migrant-crisis.pdf
http://www.acaps.org/en/pages/migrant-crisis
http://goo.gl/forms/tj4NPxSfzt


Vse, kar ste želeli vedeti o izogibanju davkom in se bali vprašati 
 
Kdaj: 15. Janurja 2016, ob 9. Uri. 
 
Kje: M hotel (Derčeva 4, Ljubljana) 
 
Platforma SLOGA in Ekvilib Inštitut vas vabita na usposabljanje o davčni pravičnosti in 
izogibanju plačevanju davkov. Obravnavali bomo tehnične plati izogibanja davkom – kje je 
meja med učinkovitim načrtovanjem davkov in izogibanjem davkom ter kako je slednje 
omogočeno. Govorili bomo tudi o posledicah, ki jih imajo neusklajene nacionalne davčne 
zakonodaje in meddržavni sporazumi na lokalno in svetovno gospodarstvo ter mednarodno 
razvojno sodelovanje. 
 
Usposabljanje bo v petek, 15. januarja 2016, med 9. in 13. uro v M hotelu na Derčevi 4 v 
Ljubljani. Registracija udeležencev bo od 8.30. Usposabljanje, ki bo potekalo v angleškem 
jeziku, se bo zaključilo s skupnim kosilom, predvidoma ob 13. uri. 
 
Število mest za udeležence je omejeno. Udeležba na usposabljanju je brezplačna. Prijave 
na dogodek zbiramo do 13. januarja 2016 preko spletnega obrazca. V obrazec lahko 
vpišete vaša vprašanja, ki jih bomo še pred usposabljanjem posredovali našemu gostu. 
 
Osrednji del bo vodil dr. Tomaš Balco, strokovnjak za mednarodno obdavčenje, raziskovalec 
in akademik, ki trenutno dela kot generalni državni svetnik na slovaškem finančnem 
ministrstvu. Delovne izkušnje je med drugim pridobival tudi v državah v razvoju, vključno z 
državami Južne Amerike, Srednje Azije in Afrike. Sodeloval je v vrsti projektov o davčnih 
politikah za države v razvoju, vključno s projekti Svetovne banke, Mednarodne finančne 
korporacije (IFC), Ameriške agencije za mednarodni razvoj (USAID), Japonske agencije za 
mednarodno sodelovanje (JICA) itd. 
 
Na kratko se bomo dotaknili rešitev, ki jih zagovarjamo nevladne organizacije, ki se 
zavzemamo za davčno pravičnost. V Sloveniji smo zato oblikovali stičišče za davčno 
pravičnost, ki bo zadostilo potrebi po bolj strukturirani obliki dialoga in sodelovanja vseh 
akterjev, katerih delovanje je povezano s področjem globalne davčne pravičnosti. Namen 
stičišča je s povezovanjem doseči sinergije vseh deležnikov, ki delijo zavezo za večjo 
pravičnost mednarodnega davčnega sistema in transparentnost mednarodnega poslovanja ter 
želijo poglobiti razumevanje tematike, ki je tesno povezana z odprtimi razvojnimi vprašanji, 
a se zaradi svoje tehnične narave pogosto ne obravnava. 
 
Za dodatne informacije smo vam na voljo na albin.keuc@sloga-platform.org oz. 041 749 468 
in marusa@ekvilib.si oz. 040 391 178. 
 
Vabljeni! 
 
Vabilo 
 

 
Vloga ženske v Islamu 
 
Kdaj: 18. Januar 2016, ob 17. uri. 
 
Kje: Atrij ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana). 
 

http://www.sloga-platform.org/
http://ekvilib.org/
https://www.m-hotel.si/lokacija
https://www.m-hotel.si/lokacija
https://www.1ka.si/a/79750
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2016/01/20150105-Vabilo_usposabljanje-FINAL.pdf


Mirovni inštitut v sodelovanju z Atrijem ZRC SAZU vabi na javni forum »Vloga ženske v 
islamu«, ki bo 18. januarja  2016 ob 17.00 v Atriju ZRC SAZU (Novi trg 2, Ljubljana).  
 
Novembra lani je stranka SDS predlagala prepoved burke in nikaba v Sloveniji, silvestrski 
množični napadi na ženske v Nemčiji (in drugih evropskih državah) pa so še dodatno 
razburkali že tako razgreto javno razpravo. Napade je seveda treba jasno obsoditi, a brez 
javne razprave in le z represijo se stvari ne bodo uredile. Toda o čem je ta razprava? Ali se, 
ko govorimo o muslimanih in muslimankah, pogovarjamo o islamu kot kulturi, religiji, 
tradiciji, ali pa nas prevevajo le predsodki, ki izhajajo iz strahu pred Drugim? Ali se 
pogovarjamo o raznolikih položajih žensk in skušamo ukrepati na načine, ki so v skladu s 
pridobitvami progresivnih vrednot enakopravnosti spolov, ali pa le reproduciramo vsiljene 
stereotipe in predsodke o domnevnem neskladju med »različnimi kulturami«? 
 
Omizje želi nasloviti pereča vprašanja o islamu, ki jih generira t. i. begunska kriza, ter 
premisliti, kako se v trenutni situaciji lahko odzovemo. Ob tem nas še posebej zanima, 
kakšna je vloga ženske v islamu danes. Ali in kako se razlikuje od vloge ženske na t. i. 
Zahodu oz. v krščanstvu? Ko naslavljamo predstavo o domnevno zatiranih zakritih 
muslimankah, moramo hkrati misliti tudi t. i. emancipirano žensko in se vprašati, ali je res 
osvobojena vsakršnih kulturnih, političnih in družbenih zapovedi njenega vedenja. Ali je v 
zakrivanju muslimank nujno razumeti podrejanje in ali lahko pri tem vlečemo vzporednice z 
imperativom lepote (suhost, zapeljivost, razgaljenost), ki se mu morajo (prostovoljno) 
podrejati t. i. zahodnjaške ženske? Kako razumemo reprezentacije manjšinskih skupin, še 
posebej žensk, predvsem pa orientalistične reprezentacije Drugega? Ali smo sposobni 
razločiti dejansko skrb za varnost in dobrobit žensk od zlorabe desetletnih prizadevanj 
progresivnih in feminističnih gibanj za namen širjenja nestrpnosti? 
 
Vprašanja, ki jih želimo odpirati, so težka in zahtevajo poglobljeno razpravo. 
 
Na omizju bodo sodelovale: 
 
Ana Frank, raziskovalka religijskih diskurzov v kontekstu enakosti spolov in diskriminacije, 
avtorica knjige »Feminizem in islam. Turške ženske med Orientom in Zahodom«, 
 
Faila Pašić Bišić, dolgoletna zagovornica deprivilegiranih, humanitarna delavka in aktivistka 
na področju medkulturnega dialoga, nominiranka za Delovo osebnost leta 2015, 
 
Anja Zalta, sociologinja religije, etnologinja in kulturna antropologinja, raziskovalka na 
področju primerjalne religiologije, religije in človekovih pravic, religijskih manjšin, spola in 
religije. 
 
Omizje bo moderirala Veronika Bajt, raziskovalka na Mirovnem inštitutu. 
 
Več informacij je na voljo na (01) 234 77 20. 
 

 
Migranti med nami – Človečnost v begunskih centrih 
 
Kdaj: 19. januar 2016, ob 18. uri. 
 
Kje: Stara mestna elektrarna (Slomškova 18, Ljubljana). 
 



V torek, 19. januarja, vas Slovenska Filantropija ob 18. uri vabi v Staro mestno elektrarno – 
Elektro Ljubljana, Slomškova 18, na javni dogodek MIGRANTI MED NAMI – Človečnost v 
begunskih centrih. 
 
V pogovoru z ljudmi, ki se z migracijami poklicno ukvarjajo ali se vključujejo v njihovo 
oskrbo in obravnavo, želijo postaviti smernice za nadaljnje ravnanje z begunci, ki prehajajo 
Slovenijo ali bodo v Sloveniji ostali. V želji, da skupaj izboljšamo delovanje tako strokovnih 
služb kot prostovoljcev v centrih, ki sprejemajo in nastanjajo begunce v Sloveniji, bodo 
delili aktualne izkušnje in izkušnje iz preteklosti, ko smo se v Sloveniji že srečevali z velikim 
številom beguncev. 
 
Na okrogli mizi bodo sodelovali Boštjan Šefic, državni sekretar z Ministrstva za notranje 
zadeve RS, Darko But, generalni direktor Uprave RS za reševanje, Gorazd Rečnik, novinar 
Vala 202, Zubair Nagshbandi, begunec v Sloveniji in Anica Mikuš Kos, predsednica Slovenske 
filantropije. 
 
Pogovor bo povezoval Uroš Škerl Kramberger, novinar Dnevnika. Dogodek bomo zaključili s 
pokušino afganistanske hrane. 
 

 
Usposabljanje za skladnost politik za trajnostni razvoj (PCSD) 
 
Kdaj: 25. januar 2016, ob 9. uri. 
 
Kje: City hotel (Dalmatinova 15, Ljubljana). 
 
S sprejemom Agende 2030 za trajnostni razvoj se je Slovenija zavezala, da bo do leta 2030 
izpolnila vrsto ciljev, kar bo možno le s krepitvijo usposobljenosti za čezsektorsko 
sodelovanje in partnerstva ter okrepljeno vlogo nevladnih, civilnodružbenih – razvojnih, 
okoljskih, socialnih – organizacij. Prav tako bodo cilji trajnostnega razvoja, zapisani v 
Agendi, zelo določali razpisno pokrajino v prihodnosti. 
 
Zato vas vabimo na usposabljanje o konceptu skladnosti politik za trajnostni razvoj, ki bo 
potekalo 25. januarja 2016 med 9. in 17. uro v Dvorani C v City hotelu, Dalmatinova 15, 
1000 Ljubljana. Usposabljanje bo potekalo v angleškem jeziku in ga bosta vodila 
strokovnjaka iz OECD PCD oddelka. 
 
Prijave na dogodek zbiramo do 22. januarja 2016 preko spletnega obrazca do zapolnitve 
mest (20). 
 
Dodatne informacije in program usposabljanja so v priponki. Veseli bomo vašega odziva in še 
bolj udeležbe. Usposabljanje bo namreč dobra priložnost, da na konkretnih primerih 
preizkusimo izziv priprave in izzvajanja ukrepov za konkretne cilje. 
 
Za dodatne informacije smo vam na voljo na 041 749 468 oz. albin.keuc@sloga-platform.org. 
 
Vabilo 
 
 
 
 
 

https://www.1ka.si/a/81166
http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2016/01/20160125-VABILO-Usposabljanje-za-skladnost-politik-za-trajnostni-razvoj.pdf


 
 

EuropeAid 
 
Aktualni EuropeAid razpisi (objavljeni med 23. decembrom 2015 in 14. januarjem 2016) 
 
 
Implementacija rimskega programa (proces v Rabatu) 
 
Rok za prijavo: 2. marec 2016 
 
Več informacij 
 
 
KOLUMBIJA (Preprečevanje nezakonite rekrutacije otrok in drugih dejavnosti, povezanih z 
oboroženimi spopadi in socialno vključenostjo otrok v Kolumbiji) 
 
Več informacij 
 
 
GRUZIJA (Krepitev zmogljivosti v podporo upravljanja meja in migracij v Gruziji) 
 
Rok za prijavo: 26. februar 2016 
 
Več informacij 
 
 
PODSAHARSKA AFRIKA (Podpiranje udeležbe mest Podsaharske Afrike v združenju županov) 
 
Rok za prijavo: 3. marec 2016 
 
Več informacij 
 

 

Delovne priložnosti 
 
CNVOS išče/zaposluje komunikatorja/-ko 
 
CNVOS za nedoločen čas zaposli komunikatorja/ko, ki bo skrbel/a za koordinacijo in izvedbo 
naših komunikacijskih in marketinških aktivnosti. Zadolženi boste za: 
– komuniciranje z javnostmi in promocijo CNVOS 
– razvoj in koordinacijo naših aktivnosti za promocijo nevladnega sektorja 
– promocijo in trženje naših storitev 
– upravljanje z našim članstvom in pridobivanje novih članov. 
 
Svoj življenjepis z obveznim motivacijskim pismom (na največ eni in pol A4 strani) pošljite 
na info@cnvos.si do 25. januarja 2016. 
 
Več informacij: CNVOS 
 
 
 
 

 

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=1450776687931&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=17%2F12%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=137720
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1450776687931&do=publi.detPUB&searchtype=AS&aoet=36538&ccnt=7573876&debpub=17%2F12%2F2015&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=150622
http://www.cnvos.si/article/id/12927/cid/74


Amnesty International išče raziskovalca/-ko za Balkan 
 
Mednarodni sekretariat Amnesty International išče raziskovalca, ki bo prevzel vodilno vlogo 
pri strateškem raziskovanju stanja človekovih pravic v regiji, primarno v Bosni in 
Hercegovini, na Hrvaškem, v Sloveniji in Bolgariji. 
 
Rok za prijavo je 4. februar. 
 
Več informacij. 
 

 
Pripravo Sloginih e-novic financira Ministrstvo za zunanje zadeve. 

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

 

https://www.bond.org.uk/jobs/researcher-balkanseu-20160108?utm_source=Bond&utm_campaign=60148843fa-RSS_Automated_jobs_email+-+YN+subscribers&utm_medium=email&utm_term=0_9e0673822f-60148843fa-247781889&goal=0_9e0673822f-60148843fa-247781889
http://www.mzz.gov.si/

