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»Prihodnost človeštva in Zemlje je v naših rokah. Je
tudi v rokah današnje mlade generacije, ki bo plamenico
razvoja predala prihodnjim rodovom. Začrtali smo pot
trajnostnega razvoja, zdaj pa moramo skupaj poskrbeti,
da bo potovanje uspešno in njegovi dosežki neomajni.«
(Spremenimo svet: Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030)

Priročnik je nastal v okviru projektov »Globalni cilji za lokalni
trajnostni razvoj« in »Globalno za lokalno – lokalno za globalno« v
sodelovanju s študenti Fakultete za družbene vede, Pedagoške fakultete
ter Naravoslovnotehniške fakultete Univerze v Ljubljani pod mentorstvom
prof. dr. Maje Bučar s Fakultete za družbene vede in Adriane Aralica s
platforme SLOGA.
V projektu »Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj« so sodelovali
Lara Bandi, Miha Humar, Monika Malnarič, Saša Nemec, Erazem Simon
Paravinja, Sara Plahuta, Eva Šmid in Žiga Jurij Urlep.
V projektu »Globalno za lokalno – lokalno za globalno« so sodelovali
Nejc Furh, Anže Gospeti, Tjaša Jelovčan, Faris Kočan, Karin Mezek, Ana
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Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija
iz Evropskega socialnega sklada.
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PRIROČNIKU NA POT
Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani in platforma SLOGA sta v letih 2017
ter 2018 izvajali projekta »Globalno za lokalno – lokalno za globalno« in »Globalni
cilji za lokalni trajnostni razvoj«, katerih namen je bil krepiti ozaveščenost mladih o
trajnostnem razvoju skozi prizmo migracij. Interdisciplinarni skupini študentov sta
pripravili vsebine o ciljih trajnostnega razvoja skozi prizmo migracij in jih preverili
z izvedbo delavnic na ljubljanskih osnovnih šolah. Pripravljene vsebine, zbrane v
priročniku, so namenjene pedagoškim delavcem v podporo pri obravnavi trajnostnega
razvoja in migracij v izobraževanju.
Projekta »Globalno za lokalno – lokalno za globalno« (junij–september
2017) in »Globalni cilji za lokalni trajnostni razvoj« (februar–maj 2018) sta bila
izbrana za financiranje na razpisu Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega
in preživninskega sklada Republike Slovenije z naslovom Projektno delo z
negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno
korist 2016–2018 (projekta sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Republike Slovenije ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada). Projekta
naslavljata krepitev odprte, trajnostne družbe in enakih možnosti, ki predstavlja pogoj
za uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja v lokalnem okolju. Poleg povezovanja
študentov z nepridobitnim sektorjem in krepitve njihovih kompetenc, je bil cilj
projektov lokalizacija ciljev trajnostnega razvoja.
Globalni cilji, ki so jih vse države članice Organizacije združenih narodov,
vključno s Slovenijo, soglasno sprejele v Agendi 2030 za trajnostni razvoj leta 2015,
postavljajo nove temelje pri naslavljanju neenakosti, gospodarske rasti, dostojnih
delovnih mest, izzivov mest in naselij, industrializacije, energije, podnebnih sprememb,
trajnostne potrošnje in proizvodnje ter miru in pravičnosti. Za uresničevanje ciljev
trajnostnega razvoja jih je potrebno z globalne ravni prenesti na lokalno raven, saj bodo
prav spremembe v lokalnem okolju z aktivno participacijo lokalne skupnosti vplivale
na ozaveščenost in spremembe na globalni ravni. S projektoma želimo osnovnošolcem
približati cilje trajnostnega razvoja skozi prizmo migracij, pedagogom pa ponuditi
priročnik za obravnavo teh vsebin pri pouku.

6

7

8

CILJ

01

ODPRAVITI
VSE OBLIKE
REVŠČINE
POVSOD PO
SVETU
9

Cilj 01
PODCILJI:
1.1
Do leta 2030 povsod izkoreniniti absolutno revščino, ki je trenutno opredeljena
kot število ljudi, ki živijo z manj kakor 1,90 ameriškega dolarja na dan.
1.2
Do leta 2030 vsaj prepoloviti delež moških, žensk in otrok vseh starosti, ki
živijo pod pragom revščine v vseh njenih razsežnostih skladno z opredelitvami v
posamezni državi.
1.3
Uvesti državi prilagojene sisteme in ukrepe splošnega socialnega varstva, z
minimalnim pragom vred, ter do leta 2030 vanje vključiti precejšen delež revnih in
najbolj zapostavljenih.
1.4
Do leta 2030 moškim in ženskam, zlasti najrevnejšim in najbolj zapostavljenim,
zagotoviti enake pravice do gospodarskih sredstev, lastništva zemlje in gospodarjenja z
njo ter dostop do osnovnih storitev ter drugih vrst lastnine, podedovanega premoženja,
naravnih virov, ustrezne nove tehnologije in finančnih storitev, tudi mikrofinanciranja.
1.5
Do leta 2030 poskrbeti za večjo vzdržljivost najrevnejših in ljudi, ki živijo v
težkih razmerah, zmanjšati njihovo izpostavljenost in dovzetnost za skrajne vremenske
pojave, ki so posledica podnebnih sprememb, ter druge gospodarske, socialne in
okoljske pretrese in katastrofe.
1.a
Pritegniti dovolj sredstev iz različnih virov, da bi državam v razvoju,
zlasti najmanj razvitim državam, zagotovili zanesljiva in ustrezna sredstva in načine
izvajanja programov in politik za odpravo vseh oblik revščine, tudi z okrepljenim
razvojnim sodelovanjem.
1.b
Na podlagi razvojnih strategij, ki upoštevajo potrebe revnih in razlike
med spoloma, oblikovati trdne okvire politik na državni, regionalni in mednarodni
ravni za spodbujanje vlaganj v ukrepe za izkoreninjenje revščine.

PREDSTAVITEV CILJA
GLOBALNA RAVEN
•

767 milijonov ljudi (oziroma 10 % svetovnega prebivalstva) danes
živi v hudem pomanjkanju oziroma absolutni revščini, z manj kot 1,90
ameriškega dolarja (kar pomeni manj kot 1,54 evra) na dan. Če to primerjamo
s povprečnim številom učencev v razredu v Sloveniji, bi bila na 25 učencev
približno 2,5 učenca revna. S tem denarjem si lahko v Sloveniji privoščimo
malo več kot eno 100-gramsko čokolado, v najrevnejših predelih pa morajo
s tem denarjem pokriti vse stroške (prehrano, oskrbo z vodo, nastanitev,
šolanje).

•

Območji z največjim deležem absolutno revnih ljudi sta Podsaharska
Afrika in Južna ter Jugovzhodna Azija.
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•

V Podsaharski Afriki je kar 40 % prebivalstva revnega. Če ponovno
primerjamo to s povprečnim slovenskim razredom (25 učencev), bi bilo v
tem primeru 10 učencev absolutno revnih. V Južni in Jugovzhodni Aziji je
situacija malo boljša, saj je revnega prebivalstva 15 %. Če to predstavimo z
razredom, bi bili v tem primeru revni 4 učenci.

•

Visoko stopnjo revščine beležijo nekatere manj razvite majhne države,
kjer so močno prisotni konflikti. Revščina je velikokrat povezana tudi z
migracijami.

•

Zaradi hudega pomanjkanja je v letu 2014 vsak dan svoje domove
zapustilo 42.000 ljudi.

•

Hudi revščini so najbolj izpostavljeni ljudje, ki živijo na podeželju,
na območjih dolgotrajnih vojaških spopadov, invalidi, ljudje s posebnimi
potrebami, ljudje s hudimi neozdravljivimi boleznimi; kar 80 % le-teh živi v
hudem pomanjkanju.

•

Revščina je bolj prisotna med ženskami kot moškimi po celem svetu,
ne samo v najrevnejših predelih.

•

Izkoreninjenje revščine v vseh razsežnostih, vključno z absolutno
revščino1, je največji globalni cilj in poleg tega tudi nepogrešljiva zahteva za
trajnostni razvoj.

Absolutna revščina se nanaša na položaj, ko posameznik nima osnovnega minimalnega
dohodka, ki je potreben za zadovoljitev ene oziroma več osnovnih človekovih potreb,
ki so potrebne za preživetje v daljšem časovnem obdobju. To vključuje potrebe, kot
so hrana, čista pitna voda, sanitarije (WC), dostop do zdravstvene oskrbe, strehe
nad glavo, izobrazbe, različnih informacij (nimajo možnosti dostopa do televizije,
računalnika, telefona itd.) in storitev (banka, šola, zdravstveni dom).
Od leta 1990 do leta 2015 se je delež ljudi, ki živijo v hudem pomanjkanju, prepolovil,
kar pomeni, da je svetu do leta 2015 uspelo prepoloviti absolutno revščino (z 1,7
milijarde na 767 milijonov ljudi). Kljub še vedno visokemu deležu revščine pa revščina
ni večna. Vsak dan se 250.000 ljudi uspe dvigniti nad prag revščine. Po podatkih
Programa Združenih narodov za razvoj (United Nations Development Programme)
revščina strmo pada in je je po svetu vedno manj. V najbolj revnih delih sveta se je
zmanjšala za približno 30 %.
Med posledice revščine uvrščamo tudi dejstvo, da veliko otrok iz revnih okolij ne
more hoditi v šolo, saj je to prevelik strošek za družino. Prihodki nekaterih družin ne
zadoščajo za nakup otrokove šolske uniforme (ta je ponekod obvezna za obiskovanje
šole) in šolskih potrebščin, ki so nujne za sledenje pouku. Namesto v šolo gredo otroci
delat, da tako pomagajo preživljati družino. Pogosto so izpostavljeni težkim delovnim
pogojem (delo na cesti, v rudnikih, na poljih), za opravljeno delo prejmejo nizko plačilo,
delajo pa cele dneve. Ker se ne šolajo, tudi kasneje v življenju nimajo možnosti delati
v poklicih, ki bi jim omogočili boljši zaslužek. Tako odraščajo v revščini in ostajajo
revni tudi v odraslem življenju.
1Absolutna revščina pomeni življenje z manj kot 1,90 ameriškega dolarja na dan.
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LOKALNA RAVEN

Sicer v Sloveniji nihče ne živi v tako hudem pomanjkanju kot ljudje drugod po svetu,
pa vendar na žalost tudi v Sloveniji poznamo revščino. V Sloveniji je leta 2016 pod
pragom tveganja revščine živelo 280.000 ljudi (približno toliko ljudi, kot jih šteje
Ljubljana). To pomeni, da mora odrasla oseba preživeti z manj kot 616 evri na mesec.
Če primerjamo to z revščino v državah v razvoju, se zdi znesek visok, vendar glede na
življenjski standard v Sloveniji ni: govorimo o relativni revščini.
V Sloveniji so cene osnovnih potrebščin, kot so hrana, najem stanovanja, precej visoke
glede na slovenske plače. Pri nas so za tveganje revščine najbolj ogroženi starejši
ljudje oziroma upokojenci (v letu 2017 je bilo upokojencev približno 400.000 oziroma
petina prebivalstva). Slovenija je za izboljšanje stanja pripravila Strategijo 2020 za
kakovostno staranje, solidarnost in sožitje generacij v Sloveniji, ki pomaga starejšim,
da so bolj vključeni v družbo ter niso izpostavljeni tveganju revščine. Urad visokega
komisarja Združenih narodov za človekove pravice je med drugim pohvalil Slovenijo,
da je pokazala prizadevanje za pravice starejših, ki so ena izmed ranljivih skupin.

REVŠČINA IN MIGRACIJE
•

Revščina oziroma slab ekonomski položaj posameznika je med dejavniki, ki
spodbujajo migracije. Najrevnejši pogosto nimajo možnosti, da bi se kljub želji po
boljših priložnostih odselili, pogosto pa je razlog za selitve kombinacija dejavnikov,
kot so vojna oziroma nemiri na območjih, kjer živijo, izgon z zemlje, na kateri
živijo, in podnebne spremembe, ki s seboj prinašajo tudi naravne katastrofe, ki še
poslabšajo položaj revnih ljudi. Tako so se na primer ljudje velikokrat prisiljeni
odseliti zaradi suše ali drugih naravnih katastrof.

•

Migracije prispevajo k izboljšanju stanja revščine tako v izvornih državah kot tudi
v državah, kamor se migranti selijo, saj pogosto predstavljajo poceni delovno silo
in opravljajo dela, za katere ni na voljo delovne sile na domačem trgu.

•

Migracije prispevajo k zmanjšanju revščine v izvornih državah (torej v državah, iz
katerih ljudje prihajajo), saj tisti, ki so se odselili iz svojih držav, domačim, ki so
ostali v tej državi, pošiljajo denar, da lažje živijo. Prav tako pa migracije prispevajo
k zmanjševanju revščine v državah prihoda, torej kamor se migranti preselijo, in
sicer z večjo produktivnostjo, novim povpraševanjem, dobavo blaga, storitvami ter
večjo delovno intenzivnostjo proizvodnje.

PRIMER DOBRE LOKALNE PRAKSE
PROJEKT BOTRSTVO

Projekt Botrstvo, ki ga izvaja slovenska nevladna organizacija Zveza prijateljev
mladine Ljubljana Moste – Polje, je namenjen otrokom in mladostnikom, ki živijo v
materialni stiski, z namenom izboljšanja kakovosti njihovega življenja tako, da dobijo
finančno pomoč. Namen projekta Botrstvo je zmanjšanje družbene izključenosti otrok
zaradi revščine. Finančna pomoč otrokom omogoči sodelovanje v številnih prostočasnih
aktivnostih, kot so športne in kulturne dejavnosti. Botrstvo pa otroku omogoča tudi
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boljše pogoje za izobraževanje (obiskovanje šole) in zdrav razvoj. Poleg tega se otroci
počutijo bolj enakovredni v družbi vrstnikov, saj niso več tako prikrajšani, kot bi bili
brez dodatne podpore.

PRIMER DOBRE GLOBALNE PRAKSE
BOLSA FAMILIA

Leta 2003 je brazilski predsednik Lula vzpostavil pobudo Bolsa Familia. Bolsa Familia
je program (deluje že od leta 2003), v okviru katerega se revnim družinam nakazuje
denarno podporo ob pogoju, da otroci teh družin redno obiskujejo pouk in hodijo na
preventivne preglede k zdravniku. Denar, ki ga družine dobijo od države, je namenjen
nakupu osnovnih življenjskih in šolskih potrebščin, da lahko družina preživi ter da
lahko otroci hodijo v šolo in ne na delo. S tem programom je Brazilija dosegla zelo
dobre rezultate, absolutna revščina pa se je prepolovila. Pobuda je izboljšala prisotnost
otrok v šoli in tudi njihove ocene. Program še deluje in pomaga družinam, da se rešijo
revščine. Koristnost ukrepa so prepoznale tudi druge države, kjer je otroško delo
problem, in so uvedle podobne rešitve.

PREDLOGI DEJAVNOSTI V RAZREDU
V okviru delavnice učenci natančneje spoznajo pojem revščine, vključno z absolutno
revščino in stanje na lokalni ter globalni ravni. Delavnica spodbuja razmišljanje
učencev o možnih ukrepih za odpravljanje revščine, prav tako pa se seznanijo s
primeroma dobre prakse tako na lokalni kot tudi globalni ravni. Kako pa je revščina
povezana z migracijami? Delavnica učencem odgovori tudi na to vprašanje.

PREDLAGANI PREDMETI IN PRIPADAJOČI VSEBINSKI
SKLOPI (z nekaj predlogi operativnih učnih ciljev)
GEOGRAFIJA (6.–9. razred)
•

Spoštuje različnost – 6., 7., 8. in 9. razred

•

Se vživi v položaj drugih ljudi – 6., 7., 8. in 9. razred

•

Kritično sprejema informacije množičnih občil – 6., 7., 8. in 9. razred

•

Razloži, kako lahko vsak državljan vpliva na načrtovanje in razvoj svojega
življenjskega okolja – 6., 7., 8. in 9. razred

•

Ob študiju primerov z različnih celin spoznava žgoča vprašanja sodobnega
sveta – 8. razred

•

Oblikuje stališča in vrednote, kot so spoštovanje drugih narodov in kultur,
mednarodno sodelovanje – 7. in 8. razred

•

Usposablja se za uporabo komunikacijskih, miselnih, praktičnih in socialnih
veščin za raziskovanje geografskih tem na lokalni, regionalni in planetarni
ravni – 7. razred
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•

Opiše vzroke in posledice različne gostote poselitve – 8. razred

•

Seznani se s prenaseljenostjo nekaterih afriških pokrajin – 8. razred

•

Sklepa o življenjskih razmerah v severni Afriki – 8. razred

•

Opiše značilnosti poseljevanja celine – 8. razred

•

Ob izbranem primeru pojasni soodvisnost življenja ljudi od reliefa, podnebja,
prsti in vodovja – 9. razred

•

Razloži dejavnike, ki vplivajo na rast prebivalstva – 9. razred

•

Razloži vzroke in posledice selitev prebivalstva v Sloveniji in EU – 9. razred

DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA (7.–8. razred)
•

Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah – 7. razred

Učenci razvijajo občutljivost za kršitve človekovih pravic in motivacijo za
njihovo varovanje.
Učenci spoznajo načela, vgrajena v opredelitve otrokovih pravic. Seznanijo se s
postopki varovanja otrokovih pravic. Razumejo posebnost otrokovih pravic.
•

Finance, delo in gospodarstvo – 8. razred

Učenci pridobijo osnovno informacijo o kapitalističnem gospodarstvu.
Učenci razvijajo sposobnost za razumevanje načela družbene pravičnosti.
•

Svetovna skupnost – 8. razred

Učenci razvijajo sposobnost etičnega presojanja in spoznavajo ekonomske in
družbenorazvojne alternative, ki omogočajo trajnostni razvoj.
Učenci spoznavajo aktivnosti in gibanja za rešitev vprašanj (revščina). Razvijajo
motivacijo in stališča do aktivnosti in gibanj.
•

Demokracija od blizu – 8. razred

Učenci razumejo, kako pomembno vlogo imajo mediji v sodobnih družbah.
DRUŽBA (4.–5. razred)
•

Ljudje v družbi – 4. razred

Poznajo različne (svoje) družbene vloge in primerna ravnanja v teh vlogah.
Poznajo in razumejo temeljne otrokove pravice, dolžnosti in odgovornosti (do
sebe in drugih).
Ob primerih prepoznajo uveljavljanje človekovih in otrokovih pravic in dolžnosti
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(pri nas in drugje, danes in nekoč).
Razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti.
Prepoznajo vrste nasilja med otroki in nad otroki.
•

Ljudje v družbi – 5. razred

Razložijo selitve prebivalcev, vzroke in posledice selitev.
Spoznajo, da so ljudje v skupnosti različni (na primer: po starosti, veri, spolni
usmerjenosti, etnični pripadnosti, družbenoekonomskem statusu; družbene,
kulturne razlike idr.).
Spoznajo vrste sodelovanja in medsebojne pomoči (npr. prostovoljno delo,
društva ipd.).

DEJAVNOST

Potek (45 minut):
Na začetku učitelj učencem predstavi Organizacijo združenih narodov in cilje
trajnostnega razvoja, nato napove obravnavan učni cilj. Sledi aktivnost, pri kateri
vstane 10 % učencev v razredu, s pomočjo česar predstavimo število absolutno revnih
na svetu. Nato učitelj s primerom 100-gramske čokolade učencem predstavi vsoto
denarja, s katerim dnevno razpolagajo ljudje, ki živijo v absolutni revščini. Sledi
pogovor o posameznikih in skupinah, ki so revščini še bolj izpostavljeni.
Učitelj učencem na zemljevidu prikaže območji z največjim deležem absolutno revnih.
Sledi ogled fotografij na drsnicah (Priloga 1). S pomočjo fotografij učenci primerjajo
kakšne razlike obstajajo med revnimi in bogatimi.
Učencem z izseki iz videoposnetka (Priloga 2) prikažemo, kaj pomeni otroško delo,
ki ga opravlja veliko otrok kot način pomoči preživljanja družine. Učitelj naj sam
presodi, katere odseke iz filma je smiselno predvajati.
Po posnetku sledi didaktična igra: učencem preberemo trditve (zapisane spodaj), ki so
vezane na posnetek. Njihova naloga je, da vstanejo, če mislijo, da je trditev pravilna
oziroma se usedejo, če menijo drugače.
Trditve:
•

Otroci delajo, da pomagajo preživeti družino.

•

Otroci delajo, ker ne hodijo radi v šolo.

•

Otroci so pri delu izpostavljeni težkim delovnim razmeram, kot so delo na
cesti, na poljih, rudnikih ipd.

•

Otroci pri delu uživajo.
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Učitelj razloži, kakšna je povezava med revščino in migracijami. Na koncu osrednjega
dela učne ure predstavi dva možna ukrepa na lokalni in globalni ravni kot primera
dobre prakse. V zaključnem delu ure učitelj skupaj z učenci ponovi glavne ugotovitve
te ure.

PRILOGE

Priloga 1: Fotografije revnejših in bogatejših
- otroška postelja

- otroška soba

- knjige

Priloga 2: Videoposnetek
Otroško delo. Pridobljeno s strani: https://www.youtube.com/watch?v=BcI4l3arrHI
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PREHRANO
TER
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PODCILJI
2.1
Do leta 2030 odpraviti lakoto in vsakomur zagotoviti dostop do zdrave,
hranljive in zadostne hrane v vseh letnih časih, zlasti revnim in ljudem, ki živijo v
težkih razmerah, med njimi dojenčkom.
2.2
Do leta 2030 odpraviti vse oblike neustrezne prehranjenosti in do leta 2025
doseči mednarodno sprejete cilje o zaostanku v telesnem razvoju in hiranju pri otrocih
do petega leta starosti ter upoštevati prehranske potrebe mladostnic, nosečnic, doječih
žensk in starejših.
2.3
Do leta 2030 podvojiti donosnost kmetijstva in dohodke malih pridelovalcev,
zlasti žensk, domorodnih ljudstev, malih kmetov, pastirjev in ribičev, tudi z varnim in
enakopravnim dostopom do zemljišč, drugih proizvodnih sredstev in vložkov, znanja,
finančnih storitev, trgov ter priložnosti za ustvarjanje dodane vrednosti in nekmetijsko
zaposlitev.
2.4
Do leta 2030 zagotoviti trajnostno pridelavo hrane in odporne načine kmetovanja,
ki bodo prispevali k večji donosnosti in pridelavi ter k ohranjanju ekosistemov,
omogočili boljše prilagajanje na podnebne spremembe, izredne vremenske pojave,
sušo, poplave in druge nesreče ter postopno izboljšali rodovitnost tal in zemljišč.
2.5
Do leta 2020 ohraniti gensko raznovrstnost semena, kulturnih rastlin, domačih,
udomačenih in sorodnih divjih živali, tudi z ustrezno vodenimi in raznovrstnimi
semenskimi in rastlinskimi bankami na državni, regionalni in mednarodni ravni, ter
spodbujati dostop do koristi, ki izhajajo iz uporabe genskih virov in tradicionalnega
znanja, in njihovo pošteno in pravično delitev v skladu z mednarodnimi dogovori.
2.a
Povečati vlaganja v kmetijsko infrastrukturo, kmetijske raziskave in
svetovalno službo, razvoj tehnologije ter rastlinske in živinorejske genske banke za
izboljšanje kmetijske proizvodne zmogljivosti v državah v razvoju, zlasti najmanj
razvitih državah, tudi z okrepljenim mednarodnim sodelovanjem.
2.b
Odpraviti in preprečevati trgovinske omejitve in izkrivljanje trgovine
na svetovnih kmetijskih trgih, tudi z vzporedno odpravo vseh oblik kmetijskih izvoznih
subvencij in izvoznih ukrepov z enakim učinkom, v skladu s pooblastili kroga pogajanj
iz Dohe.
2.c
Sprejeti ukrepe za pravilno delovanje trgov primarnih živilskih
proizvodov in trgov proizvodov iz njih ter olajšati pravočasen dostop do tržnih
informacij, tudi o blagovnih rezervah, da bi preprečili pretirana nihanja cen hrane.
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PREDSTAVITEV CILJA
GLOBALNA RAVEN
•

Približno vsak deseti Zemljan trpi lakoto.

•

Dva izmed treh, ki trpijo lakoto, prihajata iz Azije.

•

Leta 2016 je bilo približno 155 milijonov otrok, mlajših od petih let,
premajhnih za svojo starost. Kar ¾ teh otrok živi v Južni Aziji in Podsaharski
Afriki.

•

Vsak četrti otrok ima zaradi neprimerne prehrane ovirano rast.

•

Glede na zgodovinske ravni se je leta 2016 v 21 državah cena več osnovnih
žitnih prehrambenih proizvodov zelo povišala.

Zaradi nadaljnje rasti svetovnega prebivalstva je treba več pozornosti nameniti
zagotavljanju dostopa do hrane, da izkoreninimo pereč problem podhranjenosti.
Slednja pomeni količinsko nezadostno in ne dovolj kakovostno prehrano za dobro
zdravstveno stanje ter normalno rast. Eden izmed načinov merjenja podhranjenosti
je meritev nadlakti. Otroci, mlajši od petih let, ki imajo obseg nadlakti pod 12,5
centimetrov, so podhranjeni. Zanimivo je, da je lakota še posebej visoka na podeželju,
kjer bi si predstavljali, da je hrane več, saj se tam prideluje. A revni kmetje morajo
večino svojih produktov prodati, da odplačajo dolgove, in tako zase zadržijo le najbolj
nujne količine. Kljub temu, da je danes na svetu približno 800 milijonov ljudi, ki trpijo
lakoto, bi lahko bilo hrane na planetu dovolj za vse, saj se je v delih sveta pridela
veliko več, kot se je potrebuje. Za zmanjšanje lakote ne zadošča le večanje proizvodnje
hrane, temveč tudi večanje dohodkov revnih ljudi, da bodo lahko hrano kupili. Prav
tako je pomembno, da se znanje, ki ga imamo v razvitih državah o različnih načinih
povečevanja pridelave hrane (namakanje, razvoj novih odpornih sort, uporaba
zadostne količine gnojil itd.), prenese tudi v države v razvoju. Tako bi lahko tudi
v teh državah pridelali več hrane za svoje prebivalce. Pričakuje se, da bo leta 2050
svetovno prebivalstvo preseglo devet milijard. Da bi nahranili toliko ljudi, bi se pri
sedanjem načinu razporeditve proizvodnje hrane, oskrbe s hrano in prehranjevanja
morala svetovna proizvodnja hrane povečati za 60 %. Rešitev je treba torej iskati tudi
v lažji dostopnosti hrane tam, kjer se ustvarjajo presežki. Žal se v zadnjem obdobju
stanje slabša, saj se je število ljudi, ki trpijo za lakoto, povečalo.
Največ lačnih živi v Aziji,
in sicer kar 520 milijonov
ljudi, čemur sledi Afrika
z 243 milijoni. V Latinski
Ameriki in na Karibih za
lakoto trpi 42 milijonov
ljudi. V Afriki je tako
lačen vsak peti, v Aziji
približno vsak deseti.
Tabela: Delež oseb, ki trpijo lakoto, po celinah
(vir:
says)

https://www.wfp.org/news/news-release/world-hunger-again-rise-driven-conflict-and-climate-change-new-un-report-

19

Cilj 02
Lakota je pereč problem v državah, v katerih potekajo spopadi. Več kot polovica lačnih
živi prav v teh državah. V Afganistanu, Srednjeafriški republiki, Libanonu, Jemnu,
Južnem Sudanu, Siriji, Somaliji in Ukrajini vsaj četrtina prebivalstva trpi kritično
stopnjo lakote. Tako je v Jemnu kar 60 % prebivalstva oz. 17 milijonov ljudi lačnih.
V Južnem Sudanu to število dosega 45 %, v Siriji in Libanonu pa 33 %. Zagotavljanje
miru je torej predpogoj za zmanjšanje lakote. Po drugi strani ima dostop do hrane velik
vpliv na zagotavljanje miru in varnosti in obratno, nemoč zagotoviti hrano svoji družini
vodi ljudi ter narode v prisvajanje zemlje in voda drugih narodov. Lakoto povzročajo
tudi podnebne spremembe (poplave in suše), politične krize ter ekonomske težave.

MIGRACIJE, POVEZANE S PREHRANSKO
VARNOSTJO
Nizka prehranska varnost je eden izmed pomembnih vzrokov migracij, te pa povzročajo
tako izzive kot tudi priložnosti za reševanje lakote. Največji delež migrantov prihaja
iz držav, ki ne trpijo le zaradi oboroženih spopadov, temveč imajo tudi največ lakote.
Po šestih letih vojne v Siriji večina vprašanih (94 %) meni, da bi pomoč za kmetijstvo
prebivalstvo odvrnila od migracij in hkrati spodbudila, da se bi tisti, ki so že odšli,
vrnili. Na globalni ravni znižanje prehranske varnosti zgolj za 1 % povzroči migracijo
1,9 % prebivalstva. Boljša dostopnost hrane in višje plače so ključne za to, da lahko
ljudje ostanejo na domači zemlji ter se ne odselijo.
Odhod ljudi z določenega območja povzroči še nižjo proizvodnjo in slabšo dostopnost
hrane. Po drugi strani lahko migranti tako uidejo slabim življenjskim razmeram in
pomanjkanju hrane. Z odhodom lahko tudi zmanjšajo pritisk na tamkajšnje vire.
Migracije lahko prispevajo h gospodarski rasti in izboljšajo prehransko varnost.

PRIMER DOBRE GLOBALNE PRAKSE
IZBOLJŠANO KMETOVANJE V GVATEMALI

Santa Catarina Ixtahuacan je eno izmed tistih območij v Gvatemali, kjer je raven
kronične podhranjenosti najvišja. Zaradi večanja števila prebivalstva in podnebnih
sprememb je težko pridelati zadostno količino hrane. Pobuda tamkajšnjega Ministrstva
za okolje in naravne vire, ki jo je izvedel Program Združenih narodov za razvoj (United
Nations Development Programme – UNDP) s finančno podporo Adaption Fund, sloni
na sodelovanju s kmetovalci. Teh ne učijo le, kako povečati pridelek, temveč tudi kako
se zoperstaviti negativnim vplivom podnebnih sprememb, kot so višje temperature
in daljša sušna obdobja. Namen programa je svetovati kmetom, kako obdelovati
zelenjavne in zeliščne vrtove, kako vzdrževati živinske farme, zagotavljati kakovost
prehrane ter ustvariti priložnosti za krepitev prehranske varnosti. Prehranska varnost
pomeni stanje, v katerem imajo vsi ljudje vedno dostop do zadostne in hranljive hrane,
ki omogoča aktivno ter zdravo življenje.
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Prebivalci Santa Catarine
Ixtahuacan imajo tako zaradi
pobude
UNDP
možnost
boljšega obdelovanja svojih
vrtov. Izobraževanje glede
obdelovanja
kmetijskih
površin je bilo omogočeno tudi
Marti Ixtós Ajú. Zagotovljena
ji je bila pomoč pri nakupu
semen, naučila pa se je tudi,
kako je treba ta semena pravilo
zasejati. Pridobila je tudi
znanje o oskrbi vrta, vključno z
znanjem o naravnih insekticidih.

Marta Ixtós Ajú je primer, kako lahko izobraževanje pozitivno vpliva na oskrbo s hrano
https://stories.undp.org/feeding-a-family-nourishing-a-community/photos/3958220/download

LOKALNA RAVEN

Kljub temu, da lakota v Sloveniji ne dosega takšnih stopenj kot v Afriki ali Aziji, to ne
pomeni, da se z njo ne srečujemo. Tudi pri nas se najrevnejši soočajo s pomanjkanjem
hrane. V Sloveniji je približno 54.000 revnih otrok, revščina pa povzroča lakoto tako
doma kot tudi v šoli. Mnogi, ki prejemajo minimalno plačo, težko preživljajo lastne
družine. Šola je za starše vedno večji strošek. K zadostni prehranski varnosti otrok
zato pripomore brezplačna šolska prehrana.
Lakota se v Sloveniji pojavlja tudi med begunskimi otroci. Več desetim beguncem,
tudi družinam, se je zgodilo, da so ob čakanju na izplačilo pomoči trpeli lakoto. V
Mariboru sta bili tako najmanj dve družini prisiljeni zaprositi za pomoč v hrani.

PRIMER DOBRE LOKALNE PRAKSE
DROBTINICA

Prednostni program nacionalnega društva Rdečega
križa je oskrba socialno ogroženih posameznikov in
družin. Pri Rdečem križu je posebna skrb namenjena
otrokom, ki trpijo zaradi raznovrstnih posledic
revščine, tudi lakote. Drobtinica je dobrodelna
akcija ob svetovnem dnevu hrane (16. oktober)
in mednarodnem dnevu boja proti revščini (17.
oktober). Rdeči križ, ki ščiti človeško dostojanstvo
in blaži stiske ljudi, že 17 let v tem obdobju prireja
enodnevno kampanjo z namenom ozaveščanja o (ne)
zadostni in/ali (ne)pravilni prehrani najmlajših ter
vzpodbuja čut solidarnosti s tistimi v stiski.

https://www.rks.si/sl/Novice/Drobtinica_2017/

V letu 2014 so tako otroci iz socialno šibkejših okolij na 90 osnovnih šolah prejeli
33.000 toplih obrokov, ki so jih omogočila sredstva, zbrana v enodnevni kampanji.
V letu 2017 je bilo v Ljubljani postavljenih šest stojnic. V akciji je sodelovalo 32
prostovoljcev, zbrali pa so 866,76 evrov, 66,5 kilogramov hrane in 3,5 kilogramov
higienskih izdelkov.
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PREDLOGI DEJAVNOSTI V RAZREDU
Učenci na delavnici, v okviru katere obravnavamo 2. cilj trajnostnega razvoja, spoznajo
pojavnost lakote na svetu, v Aziji in na lokalni ravni, tj. v Sloveniji. Pri delavnici
aktivno sodelujejo tako, da razmišljajo o možnih razlogih za lakoto. Seznanijo se
tudi s skupinami, ki so lakoti bolj izpostavljene. Pri delavnici učenci izvedo, kako je
lakota povezana z migracijami oziroma zakaj in kako je lakota eden izmed razlogov
za migracije. Prav tako spoznajo organizacije, ki prispevajo k odpravi lakote tako po
svetu kot v Sloveniji.

PREDLAGANI PREDMETI IN PRIPADAJOČI VSEBINSKI
SKLOPI (z nekaj predlogi operativnih učnih ciljev)
DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA (7.–9. razred)
•

Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah – 7. razred

Učenci razvijajo občutljivost za kršitve človekovih pravic in motavacijo za
njihovo varovanje.
•

Posameznik, skupnosti, država – 7. razred

Razumejo pomen dialoga in sodelovanje ter solidarnosti.
•

Finance, delo in gospodarstvo – 8. razred

Učenci razvijajo sposobnost za razumevanje načela družbene pravičnosti.
•

Svetovna skupnost – 8. razred

Učenci razvijajo sposobnost etičnega presojanja in spoznavajo ekonomske in
družbenorazvojne alternative, ki omogočajo trajnostni razvoj.
Učenci spoznavajo aktivnosti in gibanja za rešitev vprašanj (lakota). Razvijajo
motivacijo in stališča do aktivnosti in gibanj.
SPOZNAVANJE OKOLJA (1.–3. razred)
•

Človek

Vedo, da jim zdrav način prehranjevanja, telesne vaje in počitek omogočajo rast
in razvoj ter da jim pomagajo ohranjati zdravje. – 1. in 2. razred
Spoznajo pomen raznovrstne prehrane in razvijajo družabnost, povezano s
prehranjevanjem. – 2. razred
Vedo, kako deluje človeško telo. – 3. razred
•

Skupnosti

Razumejo pomen denarja. – 3. razred
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•

Odnosi

Spoznajo, da ima vsak človek pravice in dolžnosti ter opišejo razlike med
pravicami in dolžnostmi. – 1. razred
Prepoznajo različne vrste nasilja (besedno, psihično, fizično) in vedo, kam se
obrniti po pomoč. – 1. in 2. razred
Spoznajo, da smo ljudje različni, in razumejo različnost. – 2. razred
Vedo, da morajo biti vsem (ne glede na razlike) dani pogoji, da živimo človeka
vredno življenje. – 2. razred
Vedo, da moramo ljudje v življenju nekatere dejavnosti nujno početi, nekatere pa
zato, ker se tako odločimo in ko se za to odločimo. – 3. razred
Razumejo nujnost sodelovanja in medsebojne strpnosti med ljudmi. – 3. razred
Vedo, da je prav, da si ljudje med seboj pomagajo v raznih stiskah (lakota). – 3.
razred
Razložijo, kaj je solidarnost. – 3. razred
DRUŽBA (4.–5. razred)
•

Ljudje v družbi – 4. razred

Poznajo različne (svoje) družbene vloge in primerna ravnanja v teh vlogah.
Poznajo in razumejo temeljne otrokove pravice, dolžnosti in odgovornosti (do
sebe in drugih).
Ob primerih prepoznajo uveljavljanje človekovih in otrokovih pravic in dolžnosti).
Razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti.
•

Ljudje v družbi – 5. razred

Razložijo selitve prebivalcev, vzroke in posledice selitev.
Spoznajo, da so ljudje v skupnosti različni (na primer: po starosti, veri, spolni
usmerjenosti, etnični pripadnosti, družbenoekonomskem statusu; družbene,
kulturne razlike idr.) In prepoznajo stereotipe v povezavi z njimi.
Spoznajo vrste sodelovanja in medsebojne pomoči (npr. prostovoljno delo,
društva ipd.).
GEOGRAFIJA (6.–9. razred)
Spoštuje različnost. – 6., 7., 8. in 9. razred
Se vživi v položaj drugih ljudi. – 6., 7., 8. in 9. razred
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Razume sonaravni razvoj in odgovornost za ohranjanje ustreznih življenjskih
razmer za prihodnje generacije in se tako tudi ravna. – 6., 7., 8. in 9. razred
Ob študiju primerov spoznava aktualna vprašanja Evrope. – 7. razred
Ob študiju primerov z različnih celin spoznava žgoča vprašanja sodobnega sveta
(lakota). – 8. razred
Opiše vzroke in posledice različne gostote poselitve. – 8. razred
Na podlagi različnih virov, statističnih podatkov in digitalnih gradiv oblikuje
izvlečke, sklepe in nakazuje rešitve. – 9. razred
Ob izbranem primeru pojasni soodvisnost življenja ljudi od reliefa, podnebja,
prsti in vodovja. – 9. razred
Razloži dejavnike, ki vplivajo na rast prebivalstva. – 9. razred
Razloži vzroke in posledice selitev prebivalstva v Sloveniji in EU. – 9. razred
Ovrednoti pomen kmetijstva in sklepa o možnosti kmetijske dejavnosti v različnih
predelih. – 9. razred

DEJAVNOST

Potek (45 minut):
Dejavnost izvajamo po predstavitvi Organizacije združenih narodov (OZN) in Agende
2030 za trajnostni razvoj.
Učencem na začetku predvajamo video posnetek (https://www.youtube.com/
watch?v=7SqLz4O32vc), s katerim spodbudimo razmišljanje učencev o problemu
zadostne in hranljive prehrane ter lakote. S praktično dejavnostjo nato učencem
predstavimo pojavnost lakote na svetu, tako da gre del učencev v en del učilnice,
drugi pa v drug del učilnice – ena skupina predstavlja lačne, druga site. Z dejavnostjo
poskušamo vzbuditi empatijo in razmišljanje učencev o pojavnosti lakote na svetu. Po
predstavitvi deleža oseb, ki trpijo lakoto v Aziji in Sloveniji, pri učencih spodbudimo
aktivno razmišljanje, ko jim naročimo, da naj v paru s sosedom poiščejo čim več
možnih razlogov za lakoto. Nato učence seznanimo z deležem ljudi, ki trpijo lakoto,
v Sloveniji. Delavnico povežemo tudi z migracijami in učencem povemo, na kakšen
način je lakota lahko razlog za preseljevanje ljudi.
V zaključnem delu učenci spoznajo organizacije, ki prispevajo k odpravi lakote, in
načine, s katerimi to poskušajo doseči.
V delavnico bi lahko vključili tudi skupinsko raziskovanje učencev. Učence bi razdelili
v skupine, delo pa bi potekalo v računalniški učilnici. Vsaka skupina bi raziskala eno
organizacijo, ki prispeva k odpravi lakote. Naloga učencev bi bila, da poiščejo čim več
aktivnosti, ki jih organizacija izvaja za odpravo lakote.
Diferenciacija: nekaterim skupinam določimo organizacijo, druge pa lahko iščejo
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dejavnosti za odpravo lakote na splošno.
Učno uro pa bi lahko povezali tudi z odpadki, in sicer bi navezali lakoto s prevelikimi
količinami hrane, ki jih zavržemo. Učenci bi lahko iskali možne ukrepe, kako zmanjšati
količine zavržene hrane, hkrati pa bi iskali načine, kako revnim zagotoviti zadostno
prehrano. Učenci bi v skupinah izdelali plakate in svoja razmišljanja ter ugotovitve
tudi predstavili sošolcem.
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POSKRBETI
ZA ZDRAVO
ŽIVLJENJE IN
SPODBUJATI
SPLOŠNO
DOBRO
POČUTJE
V VSEH
ŽIVLJENJSKIH
OBDOBJIH
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PODCILJI
3.1
Do leta 2030 na svetovni ravni zmanjšati umrljivost mater na manj kot 70 na
100.000 živorojenih otrok.
3.2
Do leta 2030 preprečiti primere smrti novorojenčkov in otrok do petega leta
starosti, ki se jim bi bilo mogoče izogniti, ter si v vseh državah prizadevati za zmanjšanje
umrljivosti novorojenčkov na največ 12 na tisoč živorojenih otrok in umrljivosti otrok
do petega leta starosti na največ 25 na tisoč živorojenih otrok.
3.3
Do leta 2030 ustaviti epidemije aidsa, tuberkuloze, malarije in zapostavljenih
tropskih bolezni ter preprečevati širjenje hepatitisa, bolezni, ki se prenašajo z vodo, in
drugih nalezljivih bolezni.
3.4
Do leta 2030 s preventivnimi ukrepi in zdravljenjem za tretjino zmanjšati
število primerov prezgodnje smrti zaradi nenalezljivih bolezni ter promovirati duševno
zdravje in dobro počutje.
3.5

Učinkoviteje preprečevati in zdraviti odvisnost od drog in alkohola.

3.6
Do leta 2020 na svetovni ravni prepoloviti število žrtev in poškodb zaradi
prometnih nesreč.
3.7
Do leta 2030 vsem omogočiti dostop do zdravstvene oskrbe na področju
spolnega in reproduktivnega zdravja, tudi za načrtovanje družine, ozaveščanje in
izobraževanje, ter vključiti reproduktivno zdravje v nacionalne strategije in programe.
3.8
Poskrbeti za splošno zdravstveno zavarovanje, ki vključuje zaščito pred
finančnimi tveganji, dostop do kakovostnih osnovnih zdravstvenih storitev ter dostop
do varnih, učinkovitih, kakovostnih in poceni osnovnih zdravil in cepiv za vsakogar.
3.9
Do leta 2030 občutno zmanjšati število primerov smrti in bolezni zaradi
izpostavljenosti nevarnim kemikalijam ter onesnaženosti zraka, vode in tal.
3.a
Ustrezno okrepiti izvajanje Okvirne konvencije Svetovne zdravstvene
organizacije za nadzor nad tobakom v vseh državah.
3.b
Podpirati raziskave in razvoj cepiv in zdravil za nalezljive in
nenalezljive bolezni, ki prizadenejo večinoma države v razvoju, omogočiti dostop
do poceni osnovnih zdravil in cepiv v skladu z deklaracijo iz Dohe o Sporazumu o
trgovinskih vidikih pravic intelektualne lastnine (Agreement on Trade-Related Aspects
of Intellectual Property Rights – TRIPs) in javnem zdravju, ki potrjuje pravico držav
v razvoju, da v celoti uporabljajo določbe Sporazuma o trgovinskih vidikih pravic
intelektualne lastnine glede prožnosti za varovanje javnega zdravja, ter predvsem
omogočiti splošni dostop do zdravil.
3.c
Občutno povečati financiranje zdravstva ter zaposlovanje, poklicni
razvoj, usposabljanje in ohranjanje zdravstvenih delavcev v državah v razvoju, zlasti v
najmanj razvitih državah in malih otoških državah v razvoju.
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3.d
Okrepiti usposobljenost vseh držav, zlasti držav v razvoju, za zgodnje
opozarjanje, zmanjševanje tveganja in obvladovanje tveganj za zdravje na državni in
svetovni ravni.

PREDSTAVITEV CILJA
GLOBALNA RAVEN
•

V Podsaharski Afriki se je do leta 2016 smrtnost novorojenčkov znižala za
53 %.

•

Smrtnost otrok, mlajših od 5 let, se je od leta 2000 znižala na 43 smrti na
1.000 živorojenih otrok tako zaradi izboljšav v medicini kot tudi zaradi lažjega
dostopa do zdravstvene oskrbe. Največja smrtnost otrok ostaja v Podsaharski
Afriki (84 smrti na 1.000 živorojenih otrok).

•

Imunizacija s cepivom DTP3 trenutno prepreči okoli 2–3 milijone smrti
novorojenčkov letno, kar je skoraj število prebivalstva Slovenije.

•

Če bi globalno cepljenost povečali za 4 %, bi še zmanjšali število smrti
(na kar 4,5 milijonov smrti manj), kar predstavlja skoraj dvakratno število
prebivalstva Slovenije.V

Te smrti bi lahko preprečili z imunizacijo otrok s cepljenjem, ki prepreči obolevanje in
smrt zaradi bolezni, kot so davica, rak materničnega vratu, hepatitis B, mumps, oslovski
kašelj, pljučnica, tetanus, rdečke, ošpice, otroška paraliza, rotavirus. Nalezljive bolezni
predstavljajo kar 42 % vseh bolezni. Čeprav smo z množičnim cepljenjem izkoreninili
črne koze in se v Evropi otroška paraliza ne pojavlja, stopnja precepljenosti2 otrok iz
leta v leto pada. Žal je tudi globalna precepljenost proti rdečkam, davici, oslovskemu
kašlju in tetanusu (cepivo DTP3) obstala na 86 % cepljenih otrok. Imunizacija s
cepivom DTP3 trenutno prepreči okoli 2–3 milijone smrti novorojenčkov letno, vendar
bi se le s 4-odstotnim povečanjem globalnega cepljenja to število lahko povečalo (na
kar 4,5 milijonov smrti manj). Do leta 2016 je 130 držav doseglo 90-odstotno pokritost
cepljenosti otrok z DTP3. Od leta 2000 do 2015 se je povečala pokritost cepljenosti
otrok proti hepatitisu B s 29 % na kar 84 %, kljub temu pa hepatitis B še vedno
povzroči smrt skoraj milijona ljudi. V letu 2016 je število otrok, ki niso bili cepljeni
proti osnovnim boleznim (torej s cepivom DTP3), doseglo 19,5 milijonov. Okoli 60 %
teh otrok živi v 10 državah: v Angoli, Kongu, Etiopiji, Nigeriji, Južnoafriški republiki,
Ugandi, Keniji, Iraku, Pakistanu in Zimbabveju. Svetovna zdravstvena organizacija
sodeluje z državami in drugimi partnerji pri izboljšanju svetovne cepljenosti z raznimi
pobudami, kot sta GVAP (Global Vaccine Action Plan) in GAVI (Global Alliance for
Vaccines and Immunisation).
Otroška paraliza je nalezljiva neozdravljiva bolezen, ki lahko pri otrocih povzroči smrt
ali ohromelost. Prepreči se jo s cepljenjem otrok. Cepljenje je na voljo že 50 let, bolezen
pa je skoraj izkoreninjena po svetu. V letu 2016 so zaznali 21 primerov v Pakistanu,
Afganistanu in Nigeriji. Lani sta zaradi otroške paralize v Nigeriji ohromela dva
otroka, ki zaradi oddaljenosti od zdravstvenih ambulant in cepiva nista bila cepljena.
2 Precepljenost je mera, s katero se izrazi, v kakšnem obsegu so izvajalci cepljenja (npr. zdravstveni domovi) cepili ciljno skupino (npr. novorojenčke) na
določenem področju (MOL), proti določeni bolezni (npr. s cepivom DTP3) in v določenem času.
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LOKALNA RAVEN

Slovenija je ena od držav z najnižjo stopnjo smrtnosti novorojenčkov na svetu, saj
imamo zelo kakovostno predporodno in poporodno oskrbo mater ter otrok. V Sloveniji
je vzpostavljen uspešen nacionalni program cepljenja predšolskih in šolskih otrok.
Program je univerzalen in za vse otroke brezplačen ter vključuje cepljenja proti
desetim nalezljivim boleznim (davica, tetanus, oslovski kašelj, otroška paraliza,
okužbe s hemofilusom influence tipa b (HiB), ošpice, mumps, rdečke, hepatitis B,
humani papilomski virus (HPV) – s privolitvijo staršev so deklice cepljene v 6. razredu
osnovne šole), cepi pa se večina otrok. Vzdrževanje visoke precepljenosti je ključnega
pomena za preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni. Optimalna zaščita zahteva
precepljenost ciljne populacije nad 95 %. Zaradi visokega deleža cepljenih otrok se
v Sloveniji nekatere nalezljive bolezni ne pojavljajo več ali pa se je njihovo število
bistveno znižalo. Tako se ne srečujemo več z virusom otroške paralize, davice ali z
ošpicami. Čeprav so trenutno nekatere nalezljive bolezni v Sloveniji zelo redke ali
se sploh ne pojavljajo, bi lahko manjše število necepljenih ljudi povzročilo njihovo
vrnitev, kot se v zadnjih letih dogaja v nekaterih evropskih državah, kjer se srečujejo
s številom obolelih za ošpicami (primer Italije in Francije). Nevarnost zmanjšanja
precepljenosti predstavlja tudi trend nezaupanja cepivom in strokovnjakom, ki se
zadnje čase pojavlja predvsem v razvitih državah. Starši svojih otrok ne želijo cepiti
zaradi zmotnega prepričanja, da je cepljenje eden od vzrokov za pojav avtizma.3 Po
podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) stopnja precepljenosti tudi v
Sloveniji pada. Stopnja precepljenosti otrok proti davici, tetanusu, oslovskemu kašlju,
otroški paralizi in okužbam s HiB je bila leta 2006 na ravni države 96,8 %, leta 2015
pa 94,8 %. Skrb vzbujajoč je podatek za Ljubljano, kjer je bilo lani cepljenih 91,6 %
otrok. Še nižji je odstotek precepljenosti proti ošpicam, mumpsu in rdečkam – 93,5 %.
V Ljubljani je stopnja precepljenosti s cepivom proti ošpicam, mumpsu in rdečkam
lani padla na 89,6 %, kar je pod mejo, ki zagotavlja varnost prebivalstva pred širjenjem
obolenj.

PRIMER MIGRACIJE, POVEZANE Z ZDRAVJEM
LJUDI
S pojavom begunske krize4 se je pojavilo vprašanje spremljanja zdravja beguncev,
saj ti s seboj ne prinesejo nikakršnih informacij o dosedanjih cepljenjih in boleznih.
V zadnjem času v Slovenijo pretežno prihajajo posamezniki z Bližnjega vzhoda in iz
Afrike, z območij konfliktov ter revščine. Njihovo zdravje je načeto zaradi dolge poti
in slabe higiene. Zaradi tega so se evropski inštituti za nadzor zdravja bali izbruhov
prenosljivih bolezni, ki so v Evropi že izkoreninjene. Po podatkih teh inštitutov iz držav,
ki jih je v času begunske krize v letu 2015 prečkalo veliko ljudi, poročajo predvsem
o primerih akutnih črevesnih okužb, hepatitisa A, tifusa, različnih virusnih prehladnih
obolenj, tuberkuloze in kožnih bolezni. Tudi v Sloveniji smo zaznali posamezne
primere nalezljivih bolezni pri migrantih, in sicer tuberkulozo ter hepatitis A, ki je bil
laboratorijsko potrjen po tem, ko je oboleli zapustil Slovenijo. Zaradi velikega števila
migrantov, ki so prispeli v Slovenijo v času t.i. begunske krize v letu 2015, so bile
zmogljivosti sprejemnih in nastanitvenih centrov presežene, v takšnih razmerah vedno
obstaja večja možnost za širjenje respiratornih in črevesnih bolezni med migranti.
Zdravstvena služba, ki je skrbela za migrante, je pozornost namenila predvsem
odkrivanju obolelih za ošpicami, otroško paralizo, hepatitisom, črevesnimi okužbami
in tuberkulozo, saj so v nekaterih državah, od koder so prišli, te bolezni prisotne.
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PRIMER DOBRE NACIONALNE PRAKSE
CEPLJENJE PROTI HPV

Cepljenje proti HPV je bilo leta 2009 sprejeto v program rednih cepljenj, ki se
izvajajo na ravni države. Gre za neobvezno cepljenje deklic v starosti od 11 do 12 let,
katerega glavni namen je preprečevanje raka materničnega vratu in je opravljeno v
okviru sistematskega pregleda. Cilj NIJZ je proti HPV cepiti 80 % vseh deklic4. Rak
materničnega vratu je v Evropski uniji drugi najpogostejši rak pri mladih ženskah
(v starostni skupini med 15–44 let), sledi le raku na dojki. Rak materničnega vratu
je kljub nekaterim učinkovitim preventivnim ukrepom (predvsem programu Zora)
zdravstveni problem tudi v Sloveniji. Po zadnjih podatkih Registra raka na Onkološkem
inštitutu je v letu 2014 za rakom materničnega vratu na novo zbolelo 105 žensk (10,1
obolelih na 100.000 žensk). V zadnjih letih zaradi te bolezni pri nas umre 40–50 žensk
letno. Obolelost je v nekaterih evropskih državah nižja (pod 10 obolelih letno na
100.000 žensk), vendar pa je zaradi uspešnega odkrivanja najbolj zgodnjih oblik raka
materničnega vratu smrtnost zaradi tega raka v Sloveniji pod evropskim povprečjem. Pri
nas je bilo v obdobju med letoma 2008 in 2015 razdeljenih več kot 100.000 odmerkov
cepiva proti HPV. Zanimivo je, da je najmanjša odzivnost v Ljubljani, saj je slovensko
povprečje cepljenosti 48 %, v Ljubljani pa le 25 %. Cepljenje je najučinkovitejši ukrep
za preprečevanje bolezni in zagotavlja približno 80 % zaščito, seveda pa so ključnega
pomena tudi redni ginekološki pregledi preko programa Zora.

PRIMER DOBRE GLOBALNE PRAKSE
GAVI IN CEPLJENJE PROTI HPV V KENIJI

GAVI, The Vaccine Alliance, je mednarodna pobuda, ki združuje javni in zasebni
sektor s skupnim ciljem: povečanje imunizacije otrok ter enak dostop do cepiv za
otroke, ki živijo v najrevnejših državah sveta. S pomočjo 750 milijonov ameriških
dolarjev, ki jih je zagotovila Fundacija Billa in Melinde Gates, je bila januarja 2000
ustanovljena organizacija Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI).
GAVI je financirana s strani več držav,6 Evropske komisije in več zasebnih partnerjev.
GAVI trenutno zagotavlja in državam pomaga pri uvajanju 11 vrst cepiv proti: HPV,
otroški paralizi, ošpicam, rumeni mrzlici, japonskem encefalitisu, meningitisu A, koleri,
DTP3, hepatitisu B, rotavirusu in pnevmokoknim okužbam. Svetovna zdravstvena
organizacija ocenjuje, da vsako leto v Keniji umre vsaj polovica od 2500 žensk,
diagnosticiranih z rakom materničnega vratu. Obolele ženske se izogibajo zdravljenju
zaradi cene zdravljenja, strahu pred stigmo in nepoznavanja simptomov bolezni. S
pravočasnim cepljenjem in pregledi pa bi te smrti lahko preprečili v veliki meri. GAVI
je v sodelovanju s Svetovno zdravstveno organizacijo (World Health Organization) in
Skladom Združenih narodov za otroke (United Nations Children’s Fund – UNICEF)
dosegel, da cepivo proti HPV doseže deklice v državah v razvoju. Ena (od dveh) doz
cepiva v Keniji stane 50 ameriških dolarjev, dnevni zaslužek pa povprečno znaša dva
dolarja.

3 Znaki avtizma se pokažejo v prvih dveh letih, kar sovpada z večino cepljenj, ki jih otroci prejmejo, vendar pa povezava med cepljenjem in pojavom avtizma ni
znanstveno dokazana.

4 V Sloveniji je odraslim beguncem, tako kot tujcem, zagotovljeno le nujno zdravljenje, otrokom pa Konvencija o otrokovih pravicah zagotavlja najvišjo možno
raven zdravstvene oskrbe, zato so migrantski in begunski otroci upravičeni do zdravstvenega varstva pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije.
5 Humani papiloma virus (HPV) je najpogostejša spolno prenosljiva okužba na svetu. Ocenjuje se, da je 99 % vseh primerov raka materničnega vratu posledica
okužbe s HPV. V Južni Afriki je rak materničnega vratu na prvem mestu med rakavimi boleznimi pri ženskah, starih od 15 do 44 let, hkrati pa se šteje kot vodilni
vzrok smrti zaradi rakavih bolezni pri ženskah. Vsako leto je le v Južni Afriki z rakom materničnega vratu diagnosticiranih 7.735 žensk. Zaradi raka materničnega
vratu vsaki dve minuti umre ena ženska. Več kot 85 % teh smrti se zgodi v državah v razvoju. S cepljenjem proti HPV bi lahko preprečili več kot 70 % smrti, vendar
je bilo cepivo do leta 2016 predstavljeno v nacionalni program cepljenja le v 74 državah.
6 Te države so: Avstralija, Kanada, Danska, Francija, Nemčija, Irska, Italija, Japonska, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Koreja, Rusija, Južnoafriška
republika, Španija, Švedska, Velika Britanija in Združene države Amerike.
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S finančno pomočjo GAVI je bil v Keniji vzpostavljen nacionalni program cepljenja,
ki je omogočil, da je bilo od leta 2013 cepljenih milijon deklic. Ker je odstotek vpisa
kenijskih deklic med 9. in 13. letom v šole visok, pomeni, da bodo cepivo prejele v
šolah ali obstoječih klinikah, kar zmanjša stroške prevoza ter ceno cepiva. Do 2016 je
GAVI pomagala 23 državam v razvoju izvajati cepljenja HPV. Honduras, Ruanda in
Uganda so na pobudo GAVI sprejele cepljenje proti HPV v program rednih cepljenj.

PREDLOGI DEJAVNOSTI V RAZREDU
Delavnica pokriva več sklopov, in sicer seznanjenost z otroškimi boleznimi ter
cepljenost otrok. Učencem bi želeli predstaviti, kako lahko uporaba interneta pozitivno
ali negativno vpliva na naše mnenje in s tem povezano na naše zdravje. Učencem
bi radi predstavili, da vsem virom ne smemo zaupati, saj lahko napačne predstave
negativno vplivajo na nas in ljudi okoli nas.

PREDLAGANI PREDMETI IN PRIPADAJOČI VSEBINSKI
SKLOPI (z nekaj predlogi operativnih učnih ciljev)
DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA (7. in 8. razred)
•

Socialna država:

Socialne pravice (izobraževanje, zdravje, socialna varnost).
•

Svetovna skupnost

Neenakomerna porazdelitev bogastva, rast prebivalstva, bolezni, populacijska
vprašanja.
SPOZNAVANJE OKOLJA (1.–3. razred)
•

Človek (3. razred)

Seznani s pogostimi boleznimi, spozna da mnoge bolezni lahko preprečujemo z
zaščitnim cepljenjem.
BIOLOGIJA (8. in 9. razred)
•

Učenci spoznajo, da bele krvničke in protitelesa sodelujejo pri obrambi telesa
pred okužbami in da ta obrambni mehanizem uporabljamo pri preventivnem
cepljenju (imunost).

DEJAVNOST

Potek (30–45 minut):
Dejavnost izvajamo po predstavitvi Organizacije združenih narodov in Agende 2030
za trajnostni razvoj. Učencem predstavimo otroške bolezni, proti katerim smo cepljeni
ob rojstvu. Po predstavitvi bolezni sledi igra precepljenosti, in sicer nekdo v zadnji
klopi je imunsko pomanjkljiv otrok, ki se ne sme cepiti. Ostali učenci predstavljajo
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populacijo. En učenec odide iz učilnice in predstavlja okuženega otroka. Zanima nas,
kako se širi bolezen. Prvič nihče od populacije ni cepljen, drugič je cepljena polovica
populacije in tretjič so cepljeni vsi. Kaj se zgodi z imunsko oslabljenim otrokom, ko
pride bolezen čez vrata?
Po predstavitvi tematike o cepljenosti sledi aktivnost.
1. AKTIVNOST
Učenci se razdelijo v 4 skupine. Vsaka skupina dobi komentar osebe oz. članek, ki
izraža mnenje o cepljenju. Članki so si nasprotujoči. Znotraj skupine se pogovorijo o
članku, ki so ga dobili, in se opredelijo, ali se strinjajo ali ne. Skupine po opredelitvi
predstavijo svoje članke.
2. AKTIVNOST
Učenci namesto komentarjev člankov dobijo trditve in poskušajo argumentirati trditve.
Učence razdelimo v dve skupini. Ena skupina trditve zagovarja, druga pa jih ovrže.
Skupini iščeta argumente. Učenci pripravijo argumente, ki jih nato predstavijo pred
razredom. Učenci skupaj z učitelji analizirajo argumente.

PRILOGE:
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Precepljenost

2. AKTIVNOST
Trditve:
1. Cepiva niso varna.
2. Cepiva pred uporabo niso ustrezno testirana.
3. Cepiva preobremenijo imunski sistem.
4. Nalezljive bolezni niso resna grožnja zdravju.
5. Nekatere nalezljive bolezni se pri nas več ne pojavljajo, zato cepljenje ni potrebno.
6. Odpornost proti določeni nalezljivi bolezni ni pomembna za zaščito pred to
boleznijo.
7. Cepljenje je nenaravno, bolje je bolezen preboleti.
8. Neželeni učinki po cepljenju so bolj »nevarni« kot zapleti nalezljivih bolezni.
9. Nalezljive bolezni so izginile zaradi izboljšanih higienskih pogojev in ne zaradi
cepljenja.
10. Cepljenje v resnici ne preprečuje bolezni, mnogi cepljeni ljudje kasneje zbolijo.
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04

VSEM
ENAKOPRAVNO
ZAGOTOVITI
KAKOVOSTNO
IZOBRAZBO
TER
SPODBUJATI
MOŽNOSTI
VSEŽIVLJENJSKEGA
UČENJA ZA
VSAKOGAR
34

Cilj 04
PODCILJI
4.1
Do leta 2030 vsem deklicam in dečkom omogočiti, da dokončajo brezplačno,
enakopravno in kakovostno osnovno in srednjo šolo s konkretnimi in uporabnimi
učnimi rezultati.
4.2
Do leta 2030 vsem deklicam in dečkom omogočiti dostop do kakovostnega
razvoja v zgodnjem otroštvu, varstva in predšolske vzgoje kot priprave na šolo.
4.3
Do leta 2030 vsem moškim in ženskam zagotoviti enakopraven dostop do
cenovno sprejemljivega in kakovostnega poklicnega, tehničnega in visokošolskega,
tudi univerzitetnega izobraževanja.
4.4
Do leta 2030 občutno povečati število mladih in odraslih z ustreznim, tudi
tehničnim in strokovnim znanjem in spretnostmi za zaposlitev, dostojno delo in
podjetništvo.
4.5
Do leta 2030 odpraviti razlike med spoloma v izobraževanju ter omogočiti
enakopraven dostop do vseh ravni izobraževanja in strokovnega usposabljanja za
zapostavljene skupine, med njimi invalide, domorodna ljudstva in otroke, ki živijo v
težkih razmerah.
4.6
Do leta 2030 zagotoviti, da bodo vsi mladi in precejšen delež odraslih moških
in žensk znali pisati, brati in računati.
4.7
Do leta 2030 poskrbeti, da bodo vsi učenci pridobili znanje in spretnosti,
potrebne za spodbujanje trajnostnega razvoja, tudi z izobraževanjem o trajnostnem
razvoju in trajnostnem načinu življenja, človekovih pravicah, enakosti spolov,
spodbujanju kulture miru in nenasilja, državljanstvu sveta ter spoštovanju kulturne
raznolikosti in prispevka kulture k trajnostnemu razvoju.
4.a
Zgraditi in preurediti izobraževalne ustanove, prilagojene otrokom,
invalidom in obema spoloma, ter vsem omogočiti varno, nenasilno, sprejemljivo in
spodbudno učno okolje.
4.b
Do leta 2020 na svetovni ravni občutno povečati število štipendij za
države v razvoju, zlasti najmanj razvite države, male otoške države v razvoju in afriške
države, za visokošolski študij v razvitih državah in drugih državah v razvoju, vključno
s poklicnim usposabljanjem ter izobraževanjem iz informacijske in komunikacijske
tehnologije, tehničnimi, inženirskimi in znanstvenimi programi.
4.c
Do leta 2030 občutno povečati število usposobljenih učiteljev, tudi z
mednarodnim sodelovanjem pri usposabljanju učiteljev v državah v razvoju, zlasti v
najmanj razvitih državah in malih otoških državah v razvoju.
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•

Po svetu je več kot 59 milijonom otrok onemogočeno osnovnošolsko
izobraževanje in 65 milijonom najstnikom je onemogočeno srednješolsko
izobraževanje.

•

Razni konflikti in naravne katastrofe vsako leto prekinejo izobraževanje več
kot 75 milijonom otrok.

•

Otrok, katerega mati zna brati, ima dvakrat toliko možnosti, da preživi zgodnje
otroštvo, kot otrok, katerega mati je nepismena.

•

Pri dostopu do izobraževanja je potrebno opozoriti tudi vlogo spola: več kot
15 milijonov deklic po svetu ne bo nikoli obiskalo osnovne šole v primerjavi
z 10 milijoni dečkov.

•

Leta 2015 je več kot 150 milijonov otrok, starih med 5 in 17 let, delalo. To je
eden od razlogov, zakaj veliko otrok ni vključenih v izobraževanje.

•

Boljša kakovost in dostopnost izobraževanja izboljšata življenjski standard
ljudi in dvigneta BDP države za četrtino v obdobju 40 let.

•

Če bi vse ženske imele vsaj osnovnošolsko izobrazbo, bi bilo zaradi
izboljšanega življenjskega standarda družin podhranjenih dva milijona otrok
manj.

•

V Podsaharski Afriki 12 milijonov otrok prekine osnovnošolsko izobraževanje.
V Južni Aziji je ta številka blizu 15 milijonov.

•

Polovica ljudi, ki nikoli niso dokončali osnovnošolske izobrazbe, je žensk.
Med nepismenimi ljudmi na svetu je kar dve tretjini žensk.

•

Izobrazba ženskam omogoča dostop do zaposlitve in sprejemanje življenjsko
pomembnih odločitev. Pismene ženske v afriški državi Mali bodo imele v
povprečju tri otroke, nepismene pa v povprečju sedem otrok.

E-izobraževanje oziroma e-učenje predstavlja izobraževanje, usposabljanje in
izpopolnjevanje s pomočjo sodobne informacijsko-komunikacijske tehnologije
oziroma interneta. Pri tej vrsti izobraževanja sta učenec in učitelj praviloma krajevno
ter časovno ločena, vendar med njima obstaja komunikacija. Pravi pomen je
e-izobraževanje dobilo prav z vzpostavitvijo učinkovitih načinov komunikacije prek
interneta.

GLOBALNA RAVEN

Doseganje vključujočega in kakovostnega izobraževanja za vse, bo zahtevalo
povečanje naporov ter pobud posebej v Podsaharski Afriki in Južni Aziji, sploh za
posebej ranljive dele prebivalstva (osebe z invalidnostjo, avtohtona ljudstva, begunce
in revne otroke v ruralnih območjih). Leta 2014 sta bila na svetovni ravni dva od treh
otrok vključena v osnovnošolsko izobraževanje. V najmanj razvitih državah je bilo to
razmerje le štirje od 10 otrok. Čeprav se je v zadnjem desetletju obseg izobraževanja
povečal in se je posledično povečala tudi vključenost otrok v izobraževanje, je bilo
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leta 2014 še vedno 300 milijonov otrok ter mladih izključenih iz izobraževanja. Izmed
teh jih več kot 70 % živi v Podsaharski Afriki in Južni Aziji. Pri trenutnem stanju je
potrebno opozoriti tudi na padec kakovosti izobraževanja, saj se kljub obiskovanju
pouka mnogi otroci ne učijo osnov branja, pisanja in matematike. Ta problem je značilen
zlasti za Podsaharsko Afriko in Južno Azijo. Prav tako imajo na teh območjih težave s
pomanjkanjem infrastrukture (šole brez elektrike in vode) ter pomanjkanjem učiteljev.
V državah v razvoju je imelo leta 2014 več kot 60 % šol dostop do računalnikov in
interneta na primarni ter sekundarni ravni izobraževanja, ta delež pade pod 40 % za
več kot polovico držav Podsaharske Afrike.

LOKALNA RAVEN

Strategija razvoja vzgoje in izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje
2009–2019 temelji na izhodišču, da je potrebno vsem prebivalkam ter prebivalcem mesta
in regije omogočiti različne kakovostne poti vseživljenjskega učenja ter izobraževanja:
od predšolske vzgoje, kjer morajo imeti starši možnost otroka vključiti v cenovno
in lokacijsko dostopen javni ali zasebni vrtec, do osnovnošolskega izobraževanja,
ki učencem zagotavlja visok standard splošne izobrazbe, ter izobraževanja odraslih,
za katerega so v mestu in regiji na voljo različni izobraževalni programi, namenjeni
posameznim ciljnim skupinam. Zato je potrebno razviti ustrezno infrastrukturo in
kakovostno programsko ponudbo, ki bo omogočila vključevanje v izobraževanje vsem
mladim ter odraslim, ne glede na njihove različne življenjske situacije in potrebe. Ob
tem v strategiji poudarjajo še nekatere druge vidike, ki prav tako prispevajo k večji
kakovosti – ne le izobraževanja, pač pa tudi varnosti, zdravja in preživljanja prostega
časa otrok ter mladih. Vrtci in šole morajo otrokom zagotavljati varnost na strokovnopedagoško ustrezen ter etično sprejemljiv način, obenem pa omogočati zdrav razvoj
otrok in spodbujati njihovo odgovornost za lastno zdravje ter zdravo življenje in zdravje
ter zdravo življenje drugih udeležencev. Otroci in mladostniki morajo imeti možnost,
da se tudi v svojem prostem času glede na svoje želje ter sposobnosti vključijo v
kakovostne športne, kulturne, umetniške in druge dejavnosti, za kar je poleg ustreznih
ter raznolikih programov potrebno zagotoviti tudi primeren infrastrukturni in kadrovski
standard.

IZOBRAŽEVANJE IN MIGRACIJE
•

Vključevanje migrantov v izobraževanje predstavlja izziv za EU.

•

Pravo EU glede pravic migrantov določa pravico otrok do izobraževanja,
šolanja, socialne varnosti in zdravstva ter pravico do družinskega življenja.

•

Zaradi povečanega obsega migrantov, tako odraslih in otrok, ki jih je potrebno
vključiti v izobraževanje, je Evropska komisija sklenila, da je potrebno
premisliti ter preoblikovati modele vključevanja migrantov v novih okoljih.

•

Skozi izobraževanje se mora oblikovati skupnost, ki bo znala naslavljati
izzive, ki jih prinaša multietnična, multikulturna in več-religiozna družba.
Uspešnost pri iskanju zaposlitve pri migrantih je tesno povezana z njihovo
stopnjo izobrazbe, priznavanjem kvalifikacij v EU in znanju jezika.

•

Zagotavljanje možnosti za izobraževanje begunskim otrokom je v številnih
državah, kamor so begunci pribežali pred preganjanjem, velik izziv in zato
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pogosto ti otroci nimajo možnosti rednega izobraževanja. Zaradi migracije je
lahko njihovo izobraževanje prekinjeno tudi za več let.
•

V Libanonu, kjer živi več kot 1,1 milijon sirskih beguncev, večina sirskih
otrok ne obiskuje šole. Pol milijona šoloobveznih sirskih begunskih otrok v
Libanonu ni vpisano v formalno izobraževanje. Vključitev v izobraževanje
jim preprečujejo zakonodajni okvir, revščina in pomanjkanje potrebščin ter
drugih virov, potrebnih za izobraževanje.

•

Pri begunskih otrocih je izziv tudi motivacija otrok za delo, da bi družinskim
članom – nekateri so pobegnili, nekateri so ostali v izvorni državi – zagotavljali
sredstva. Nekatere družine se morajo zateči k temu, da mladino pošljejo na trg
delovne sile, da lahko družina preživi.

PRIMER DOBRE LOKALNE IN GLOBALNE PRAKSE
PROGRAM ERASMUS+

Izobraževanje igra ključno vlogo pri podpori migrantov in beguncev pri ustalitvi v
novih državah ter novih okoljih. Izobraževanje je pomembno od začetka do konca,
od učenja jezika do priznavanja kvalifikacij, saj je izobraževanje pomemben del
integracijskega procesa. Evropska komisija zagotavlja sredstva za izmenjavo
primerov dobre prakse integracije migrantov, tako v obliki kadrovske podpore kot
v obliki finančnih sredstev. Finančno podpirajo izobraževalne integracijske projekte
na področju visokošolskega, srednješolskega, osnovnošolskega izobraževanja
in izobraževanja odraslih. ERASMUS+ je program za sodelovanje na področju
izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa, namenjen je izboljšanju spretnosti
ter zaposljivosti mladih in posodobitvi izobraževalnega procesa. S programom želi
Evropska unija (EU) do leta 2020 več kot petim milijonom Evropejcem omogočiti
študij, delo, praktično usposabljanje v tujini (tako smo tudi Evropejci migranti, ko
se izobražujemo, delamo ali praktično usposabljamo v drugi državi). ERASMUS+
program je primarno namenjen izobraževanju, ampak ima tudi mobilno komponento,
ki mladim omogoča potovanje po Evropi, spoznavanje novih ljudi, kultur, običajev in
sklepanje prijateljstev z ljudmi iz vsega sveta. Je eden izmed redkih programov, kjer je
število žensk večje kot število moških (podatki za obdobje med letoma 2013 in 2014:
od skupno 272.479 udeležencev programa je bilo 60,5 % žensk).
Zakaj je ERASMUS+ program primer dobre lokalne in globalne prakse? Ker
udeleženci programa sodelujejo tako na akademski kot družbeni ravni, obenem pa je
program zastavljen tako, da spodbuja povezovanje s pogodbenimi partnerji iz EU in
neevropskih držav, ki omogočajo prakse, pripravništva ipd. Integracija in sobivanje
v skupnem okolju ljudi različnih kultur je primarni cilj programa, poleg tega pa
sodelovanje v programu predstavlja prednost pri vključevanju na trg delovne sile, saj
imajo udeleženci izkušnje s sodelovanjem z mednarodnega področja in govorijo več
jezikov.
V okviru programa ERASMUS+ obstajajo posamezne pobude povezovanja osnovnih
šol s partnerskimi izobraževalnimi ustanovami v tujini. Organizirane so krajše
izmenjave, kjer otroci bivajo pri sovrstnikih in njihovih družinah ter tako spoznajo,
kako poteka življenje v drugi državi, obenem pa med izmenjavo pridobijo nova znanja
v izobraževalnem procesu v tujini.
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PREDLOGI DEJAVNOSTI V RAZREDU
Izobraževanje predstavlja eno od temeljnih otrokovih pravic, žal pa v manj razvitih
državah pogosto ni možnosti za izobraževanje otrok. Zlasti so tu na udaru podsaharske
države, kjer so v osnovno šolo vključeni le 4 od 10 otrok. Problem pa se pojavlja tudi
v državah v južni Aziji. Ta problem je danes mogoče naslavljati tudi preko digitalnih
poti – z e-izobraževanjem. Ob tem je potrebno omeniti tudi mednarodne programe
izmenjav, kot je ERASMUS.
E-izobraževanje je oblika izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja preko
informacijske tehnologije. Učenec in učitelj nista nujno na istem kraju, vendar je
vseeno omogočena komunikacija, kar omogoča, da izobraževanje poteka tudi na
območjih, kjer dostop do šol ni nujno mogoč ali ni ustreznega dostopa do klasičnih
učnih gradiv. Razcvet e-izobraževanja se je začel z moderno obliko interneta.
Učenje v šoli primarno poteka preko klasičnega načina poučevanja – v učilnici.
Kako pa učenci uporabljajo informacijsko tehnologijo? V Sloveniji e-izobraževanje
ni v ospredju, v državah v razvoju pa je v strmem porastu, zlasti v kombinaciji z
novimi oblikami čistega pridobivanja energije – sončnimi celicami. Pri predstavitvi
e-izobraževanja vam na razpolago ponujamo kratek, trivialen vprašalnik, katerega
namen je usmeriti mišljenje učencev proti uporabi tehnologije v izobraževanju.

PREDLAGANI PREDMETI IN PRIPADAJOČI VSEBINSKI
SKLOPI (z nekaj predlogi operativnih učnih ciljev)
DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA (7. in 8. razred)
•

Posameznik, skupnosti, država – 7. razred

učenci spoznajo opredelitve biološkega spola in spola, kakor ga opredelijo
različne družbe in kulture,
učenci prepoznajo svojo pripadnost skupinam in skupnostim.
•

Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah – 7. razred

učenci spoznajo otrokovo pravico do izobraževanja.
•

Slovenija, Evropska unija, svet – 8. razred

učenci spoznajo vpliv članstva Slovenije v EU na naše življenje.
•

Svetovna skupnost – 8. razred

učenci razumejo vpliv globalizacije na učenje,
učenci spoznajo dejavnosti nekaterih nevladnih organizacij.
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DRUŽBA (4. in 5. razred)
•

Ljudje v družbi – 4. razred

učenci poznajo in razumejo temeljno otrokovo pravico do izobraževanja,
učenci prepoznajo uveljavljanje otrokovih pravic v Sloveniji in drugje.
•

Ljudje v času in prostoru – 5. razred

učenci poznajo pomen povezanosti državljanov Evropske unije.

DEJAVNOST
Potrebujemo:
-

kratek zabavni kviz, ki je na voljo kot priloga.

Potek (5–10 minut):
Dejavnost je namenjena spodbujanju učencev k razmisleku o uporabi sodobne
informacijske tehnologije. Učencem razdelimo kviz in počakamo, da ga rešijo. Na
koncu jih vprašamo, kateri rezultat so dobili, in primerjamo, koliko učencev uporablja
informacijsko tehnologijo za zabavo, komunikacijo ali izobraževanje.
Po kvizu sledi predstavitev raznih programov e-izobraževanja – Samsungova pametna
šola v Južni Afriki, projekt Rumie (https://www.rumie.org/), slovenska matematična
spletna učilnica Astra ipd.
Predlogi:
•

za e-izobraževanja je potrebna tudi primerna infrastruktura. Predlagamo
povezavo z 9. ciljem trajnostnega razvoja, ki se dotika izgradnje potrebne
trajnostne infrastrukture,

•

razredu prikažemo in jim pustimo uporabljati tablico, na katero naložimo
e-knjige z učnim materialom ali interaktivno vsebino,

•

YouTube poleg zabavnih videoposnetkov vsebuje tudi veliko poučne vsebine.
Kanali, kot je »Crash Course« (https://www.youtube.com/user/crashcourse/
playlists), vsebujejo veliko izobraževalnih posnetkov na različne teme
(posnetki so v angleščini).

PRILOGA:

1. Na telefonu največkrat …
a) pregledujem socialna omrežja (Facebook, Snapchat, Instagram, … )
b) igram igre
c) gledam poučne posnetke
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2. Ko pridem domov, prižgem računalnik, zaženem brskalnik in …
a) pregledam vse najnovejše objave prijateljev na Facebook-u
b) vprašam prijatelje, kaj bomo danes igrali
c) preberem najnovejše svetovne novice
3. Največja prednost informacijske tehnologije je ta, da …
a) mi omogoča stik z osebami iz celega sveta
b) zelo dobro krajša dolgčas
c) omogoča lažje iskanje različnih informacij
Če si največkrat obkrožil/-a črko …
a: informacijsko tehnologijo uporabljaš za komunikacijo in sledenje različnim osebam
preko socialnih omrežij
b: informacijsko tehnologijo največ uporabljaš za igranje video iger in preživljanje
prostega časa
c: informacijsko tehnologijo največ uporabljaš za učenje
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PODCILJI
5.1

Povsod odpraviti vse oblike diskriminacije žensk in deklic.

5.2
Izkoreniniti vse oblike nasilja nad ženskami in deklicami v javnem in zasebnem
življenju, med njimi trgovino z ljudmi in druge vrste izkoriščanja, tudi spolno
izkoriščanje.
5.3
Izkoreniniti vse sporne običaje, kot so otroške, zgodnje in prisilne poroke ter
obrezovanje deklic.
5.4
Priznati in ovrednotiti neplačano delo v gospodinjstvu ter negi in skrbi za
druge z zagotavljanjem javnih služb, infrastrukture in politik socialne varnosti ter
spodbujanjem skupne odgovornosti v gospodinjstvu in družini kot vrednote na državni
ravni.
5.5
Zagotoviti celovito in dejansko vključenost žensk ter enake možnosti na vseh
ravneh odločanja v politiki, gospodarstvu in javnem življenju.
5.6
Vsem omogočiti dostop do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic v
skladu z akcijskim programom mednarodne konference o prebivalstvu in razvoju,
pekinškimi izhodišči za ukrepanje ter sklepnimi dokumenti s preglednih konferenc.
5.a
Z reformami ženskam zagotoviti enake pravice do gospodarskih
sredstev, lastništva zemlje in gospodarjenja z njo ter dostop do drugih vrst lastnine,
finančnih storitev, podedovanega premoženja in naravnih virov v skladu z notranjo
zakonodajo.
5.b
Povečati rabo tehnoloških pripomočkov, zlasti informacijskokomunikacijske tehnologije, za spodbujanje večje vloge žensk.
5.c
Sprejeti in utrditi tehtne politike in izvršilne predpise za spodbujanje
enakosti spolov in večje vloge žensk in deklic na vseh ravneh.

PREDSTAVITEV CILJA
GLOBALNA RAVEN
•

Povsod po svetu so ženske zaradi svoje spolne identitete, tradicij, spolnih
stereotipov in norm (ena teh norm, ki že od malih nog narekuje spolno
segregacijo, je uporaba roza barve za dekleta ter modre za fante)7 brez
možnosti, da kot moškim enakopravne vplivajo na svoj družbeni položaj.

•

Globalno od 780 milijonov nepismenih predstavljajo ženske kar dve tretjini
le-teh. To je 520 milijonov ljudi, kar je skoraj 4-kratnik števila celotnega
prebivalstva Rusije.

7 Roza barva je za fante, modra za dekleta – danes to morda zveni nenavadno, do začetka 19. stoletja pa je bila norma, saj so ljudje roza barvo povezovali z barvo
moči in strasti, barvo, ki je manj brutalna kot rdeča (ki zaznamuje kri, boj), a hkrati predstavlja moško moč. Modra barva je bila po drugi strani pojem mirnosti,
nežnosti in potrpežljivosti. Sedanja navada oblačenja deklic v roza barvo in dečke v modro se je razširila šele v 50. letih prejšnjega stoletja. Spolni stereotipi se
začnejo že v zgodnjem otroštvu in so rezultat kulturnih predsodkov, ki jih najdemo na vseh ravneh družbe: doma, v šoli, v medijih, v razredu
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•

V Podsaharski Afriki je bilo do leta 2008 v osnovno šolo vključenih 91 deklic
na vsakih 100 dečkov. Po podatkih Svetovne banke dekleta predstavljajo 42
% vseh vpisanih v osnovnošolsko izobraževanje, hkrati pa predstavljajo 56 %
otrok, ki niso vpisani v šolo8 (kar 41 milijonov deklic globalno).

•

Dekleta imajo manj koristi od srednješolskega izobraževanja kot fantje, prav
v Afriki pa je delež deklet v srednješolskem izobraževanju 25-odstoten, kar
pomeni, da je od 100 dijakov v srednji šoli le 25 deklet.

•

6 od 10 najrevnejših ljudi na svetu predstavljajo ženske.

•

9 od 10 zdravstvenih tehnikov je žensk, 7 od 10 učiteljev v osnovnih šolah
po svetu predstavljajo ženske, podobno je na področju socialnega dela in
gostinstva.

•

Kljub zaposlovanju žensk tradicionalni vzorci o opravljanju gospodinjskih
opravil še vedno vztrajajo, saj podatki kažejo, da zaposleni moški za
gospodinjska opravila tedensko porabijo le 6 ur, zaposlene ženske pa 23 ur.

•

Več kot 60 od 100 zaposlenih žensk v Podsaharski Afriki in Južni Aziji dela v
kmetijstvu, opravljajo težka in zamudna dela, za svoje delo pa so plačane od
10 do 30 % manj kot njihovi moški sodelavci. Če bi potegnili vzporednico s
hišnimi opravili, bi deček za opravljanje istega hišnega opravila (npr. sesanje)
od staršev prejel evro, deklica pa 80 centov.

Ženske in dekleta imajo, kljub velikemu izboljšanju od leta 2000, še vedno pogosto
omejen dostop do izobrazbe, nimajo pravice do posedovanja zemlje in pogosto nimajo
možnosti izbire med delom ter šolanjem, odločitvijo za poroko ter število otrok, kar
slabša njihovo možnost zaposlitve in tako omejuje njihov potencial za zaslužek na
trgu dela. Lažji dostop do izobrazbe in spodbujanje izobraževanja na višjih ravneh za
dekleta bi prinesla večjo ekonomsko produktivnost. Ta bi poskrbela za manjšo smrtnost
mater in novorojenčkov (saj bi se izobražene ter zaposlene ženske poročale kasneje
in bolj poskrbele za svoje zdravje), zmanjšanje revščine zaradi višjih plač, za manjše
število otrok (zaradi višjih plač gospodinjstvo ne bi potrebovalo več delovnih rok),
večjo emancipacijo žensk, dostop do zemlje ter pomembno vplivala na izkoreninjanje
HIV in drugih bolezni.
Posebno v državah v razvoju se kaže velik razkorak v zaposlovanju, saj so ženske
v velikem delu zaposlene v prekarnih oblikah dela. Več kot 60 % zaposlenih žensk
v Podsaharski Afriki in Južni Aziji dela v kmetijstvu. Ženske v državah v razvoju
večinoma opravljajo zamudna in težka dela v kmetijstvu, za enako delo pa prejmejo
10 do 30 % manj kot moški. Izmed tistih, ki niso zaposlene v kmetijstvu, jih 74 % dela
v prekarnih oblikah dela. Po drugi strani je delež žensk, zaposlenih v kmetijstvu, v
razvitih državah le 9,5 %.
Ljudje smo že od majhnih nog stereotipno naravnani, da pojmujemo določen poklic kot
bolj primeren za določen spol, npr. medicinski tehnik je navadno ženska (medicinska
sestra), gasilec je navadno moški. Spolni stereotipi močno vplivajo na nas in tako bomo
na direktorja, ki od svojih delavcev zahteva točnost, gledali kot na kompetentnega ter
8 Razlogi za to so različni: revščina, ki prisili družino, da pošlje v šolo le dečka; kulturni običaji, ki velevajo, da je položaj ženske doma kot gospodinja in zato
zanje osnovnošolsko izobraževanje ni potrebno; dekleta ostanejo doma, da skrbijo za bolne, za dom, za dostavo vode; običaj zgodnjih porok deklet, ki zmanjša
finančni zalogaj družine; pomanjkanje ločenih sanitarij za dekleta v šolah.
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sposobnega, v primeru direktorice pa bi rekli, da je oblastna. Ti stereotipi vplivajo tudi
na samo zaposlovanje, saj se lahko enako sposobna in izobražena moški ter ženska
prijavita za isto delovno mesto, vendar bo zaposlen tisti, za katerega se zdi, da mu (glede
na spol) poklic bolj ustreza, npr. moški na mesto sprevodnika na vlaku. Tudi moški, ki
delajo v poklicih, ki jih dojemamo kot ženske, so tarče negativnih predsodkov.
Ženske po celem svetu se soočajo s spolno segregacijo v poklicnem življenju in
prevladujejo v poklicih, ki zahtevajo pogoste stike z ljudmi (medicinske sestre,
učiteljice, prodajalke, vzgojiteljice, svetovalne delavke, pomočnice). Zaposlujejo se
v poklicih z nizko plačo, dolgimi urniki in nizko socialno zaščito. Tudi participacija
žensk v javni sferi je nizka, ženske zelo redko zasedajo višje položaje v zakonodajni,
sodni ali izvršni veji oblasti, prav tako so redko voditeljice političnih strank. Pojav
žensk na položaju višjih uradnic, v zasebnem sektorju, naravoslovnih in tehnoloških
poklicih je ravno tako redkost.
Primer: Zanimiv prikaz spolne segregacije je primer Victorie Kolo, ene od le 125
pilotk od 2960 aktivnih pilotov v Nigeriji, ki se je morala za pridobitev poklica soočiti
z posmehovanjem sodelavcev in potnikov, stereotipi o letenju kot za žensko preveč
tehničnem poklicu ter celo s protesti potnikov nad tem, da pilotira ženska.

LOKALNA RAVEN
SLOVENIJA IN MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Leta 2016 je bilo v Sloveniji 2.064.188 prebivalcev, od tega 1.040.855 žensk. V
Mestni občini Ljubljana (MOL) je januarja 2016 prebivalo 288.307 ljudi, od tega
51,9 % žensk. Zaposlenih je 374.400 žensk (53.661 občank MOL), 43,3 % žensk ima
terciarno izobrazbo. Slovenija se lahko pohvali z eno najnižjih stopenj razlike v plačah
med spoloma v Evropski uniji, vendar ženske navadno za isto delo zaslužijo 101
evrov manj mesečno kot moški (8,1 %). Delodajalci so omejeni z zakonodajo proti
diskriminaciji na podlagi spola. Področje zaposlovanja je precej strogo regulirano,
zato se je diskriminacija na delovnem mestu močno zmanjšala. Kljub temu pa je
odstotek žensk na vodilnih mestih nizek – le 24 % (podatki iz leta 2016). MOL ima
veliko dobrih praks na področju enakosti spolov, sprejeli so tudi prvi akcijski načrt za
enakost spolov v MOL, ki je razdeljen na 8 področij – prvih 7 se ukvarja z enakostjo
spolov (integracija načela enakosti, procesi odločanja, ekonomska neodvisnost žensk,
tradicionalne družbene vloge in stereotipi, socialna vključenost ranljivih skupin žensk
in moških, preprečevanje nasilja nad ženskami), osmo pa je namenjeno poudarjanju
večje strpnosti do različnih spolnih usmerjenosti ter spolnih identitet. Tako kot
globalno tudi v Sloveniji še vedno opazimo tako horizontalno kot tudi vertikalno
spolno segregacijo v poklicih.

MIGRACIJE, POVEZANE Z ENAKOSTJO
SPOLOV
Ko govorimo o migracijah in ženskah, lahko takoj omenimo problem trgovine z ljudmi.
Ženske predstavljajo 71 % žrtev trgovine z ljudmi. V globalnem merilu 28 % žrtev
predstavljajo otroci, 62 % teh otrok prihaja iz Podsaharske Afrike. Najbolj ranljiva
skupina so posamezniki, ki bežijo pred vojnami ali preganjanjem iz držav v razvoju,
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in tisti, ki iščejo boljšo (ekonomsko) prihodnost ter zapadejo v roke organiziranih
kriminalnih združb. Ženske žrtve trgovine z ljudmi najpogosteje končajo v prostituciji,
prisilno poročene ali v prisilnem delu.
Bilkisu iz Nigerije je le ena od mnogih žrtev trgovine z ljudmi po svetu. Ko je bila
stara 15 let, jo je sorodnik prepričal, da se iz Nigerije preseli v Veliko Britanijo, kjer bo
lahko nadaljevala z izobraževanjem in z delom pomagala skrbeti za družino v Nigeriji.
Ko je prispela v Veliko Britanijo, je bila prisiljena v neplačano delo v sorodnikovi
družini. Delala je brez plačila, od 5. ure zjutraj pa do 21. ure zvečer. Morala je čistiti,
kuhati, prati perilo, skrbeti za otroke in hišo. V primeru, da delo ni bilo opravljeno
dobro ali dovolj hitro, je bila pretepena. Njeno trpljenje se je vleklo skoraj 9 let, ko ji
je, s pomočjo pastorja v lokalni cerkvi, uspelo pobegniti.
Poseben primer, ki ga poznamo tudi v Sloveniji, povezan z ženskami in migracijami,
so priseljene delavke, ki delajo kot družinske pomočnice pri zaposlenih ženskah,
predstavnicah višjega sloja, medtem ko same spadajo v delavski razred, so nezakonite
priseljenke ali pripadnice manjšine. Pomislimo na mehiške in kubanske gospodinje
v Združenih državah Amerike ali ženske, ki (še vedno) s Primorske odhajajo kot
gospodinje na delo v Italijo (»donne di servizio«). Diskriminacija, s katero se ženske
srečujejo na trgu dela, jih usmeri v iskanje nekvalificiranih zaposlitev in nižje plačana
dela. Zahodni svet je s povečanjem povpraševanja po plačanem gospodinjskem delu
povzročil pravi odliv žensk iz tretjega sveta ali nekdanjih komunističnih držav, ki s
selitvijo iščejo boljši zaslužek.

PRIMER DOBRE LOKALNE PRAKSE
ORGANIZACIJA »DNEVA DEKLET IN DNEVA
FANTOV« V LETU 2018

Koordinatorica za enake možnosti MOL v sodelovanju z Oddelkom za predšolsko vzgojo
in izobraževanje, javnimi zavodi in javnimi podjetji MOL v letu 2018 organizira »Dan
deklet« ter »Dan fantov«, dneva, ko se dekleta seznanjajo s tradicionalnimi moškimi in
fantje s tradicionalnimi ženskimi poklici ter se tako informirajo o izobraževalnih smereh
in poklicih, v katerih je določen spol manjšinsko zastopan. MOL želi z organizacijo
teh dogodkov prekiniti spolno segregacijo v poklicnem okolju, ki je posledica tudi
tradicionalnih izobraževalnih odločitev, in ponuditi pogled z druge strani ter mladim
približati poklice, v katerih je določen spol navadno manjšinsko zastopan.

PRIMER DOBRE GLOBALNE PRAKSE
ADOLESCENT GIRLS INITIATIVE

Med letoma 2008–2015 je Svetovna banka podprla javno-zasebno partnerstvo
Adolescent Girls Initiative (AGI) v osmih državah v razvoju. Pobuda, ki spodbuja
prehod deklet iz šole v produktivno zaposlitev, poskuša razbiti mite o »tradicionalno
moških« poklicih, tako da dekletom ponujajo usposabljanje na vseh področjih,
predvsem pa na tistih, kjer je na lokalnem trgu za določen poklic večje povpraševanje.
AGI program prilagodi kontekstu države, vključuje tehnično in praktično usposabljanje
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v veščinah, po katerih obstaja veliko povpraševanje, ter usposabljanje za razvoj
podjetniških veščin. S svojimi programi ciljajo na dekleta v času mladostništva, saj
se dekleta v teh letih začnejo soočati z omejitvami izbire in avtonomnosti, AGI pa
skuša s programi doseči, da mladostnice dobijo orodja za lažji vstop na trg delovne
sile in postanejo ekonomsko neodvisne. V Nepalu prve raziskave kažejo, da je AGI
s projektom usposabljanja med letoma 2009–2011 pozitivno vplival na zaposlitve
mladih žensk (med 16. in 24. letom), saj je skupina 2500 deklet, ki je sodelovala v
usposabljanju, dosegla 16 % višjo zaposlitev na neagrarnem področju, njihov mesečni
zaslužek se je povečal za 45 %. Rezultate je Svetovna banka s partnerji spremljala med
leti 2010 in 2013.

PREDLOGI DEJAVNOSTI V RAZREDU
Delavnica učence seznani z enakostjo spolov. Spodbuditi razmišljanje o tem, zakaj
menijo, da pride do razlik med spoloma in zakaj so nekateri poklici še kar spolno
zaznamovani. Kako nas že starši ob rojstvu zaznamujejo?

PREDLAGANI PREDMETI IN PRIPADAJOČI VSEBINSKI
SKLOPI (z nekaj predlogi operativnih učnih ciljev)
DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA (7.–8. razred)
•

Posameznik, skupnosti, država – Identiteta (spolna) – 7. razred

Učenci spoznajo opredelitve biološkega spola in spola, kakor ga opredelijo
različne družbe in kulture,
učenci prepoznajo svojo pripadnost skupinam in skupnostim.
•

Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah – 7. razred

SPOZNAVANJE OKOLJA (1.–3. razred)
•

Odnosi – 3. razred

Upošteva različnost med ljudmi in enakost med spoloma,
vedo, kaj je poklic, kaj delajo oz. katere poklice opravljajo starši, sorodniki.
DRUŽBA (4.–5. razred)
•

Ljudje v prostoru in času – 4. razred

Spoznajo gospodarske in druge dejavnosti ter različne poklice.
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DEJAVNOST

Potek (30–45 minut):
Dejavnost izvajamo po predstavitvi Organizacije združenih narodov in Agende 2030
za trajnostni razvoj. Z učenci si ogledamo video posnetek, ki prikazuje, da lahko tudi
moški opravljajo gospodinjska dela, ne samo ženske. Po predstavitvi učenci na listek
napišejo, kaj želijo postati po poklicu. Skupaj z učiteljem kategorizirajo, kateri poklic
spada med moške in kateri med ženske poklice. Sledi pogovor, kakšne rezultate smo
pridobili in kaj pomenijo. Ali mislijo, da »moški« poklici niso primerni za ženske?
V zadnji aktivnosti sledi ogled video posnetka, kako je bil izveden eksperiment, pri
katerem so fantka oblekli v deklico in obratno. Sledi pogovor, zakaj starši že ob rojstvu
razlikujejo otroke po spolu glede na barvo oblačil.

PRILOGE:

BBC Stories (16. avgust 2017): Girls toys vs boys toys: The experiment [video].
Dostopno prek: https://www.youtube.com/watch?v=nWu44AqF0iI
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (10. januar 2016):
Podprimo enakost med spoloma [video]. Dostopno prek: https://www.youtube.com/
watch?v=h-BWk8anv6Q
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DEČEK ALI DEKLICA?
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VSEM
ZAGOTOVITI
DOSTOP DO VODE
IN SANITARNE
UREDITVE TER
POSKRBETI ZA
TRAJNOSTNO
GOSPODARJENJE
Z VODNIMI VIRI
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PODCILJI
6.1
Do leta 2030 vsem omogočiti enakopraven dostop do čiste in poceni pitne
vode.
6.2
Do leta 2030 vsem omogočiti enakopraven dostop do ustrezne sanitarne
ureditve in higiene ter odpraviti opravljanje potrebe na prostem, pri čemer je treba
ustrezno pozornost nameniti ženskam in deklicam ter ljudem v težkih življenjskih
okoliščinah.
6.3
Do leta 2030 izboljšati kakovost vode z zmanjšanjem onesnaževanja,
preprečevanjem odmetavanja odpadkov ter omejitvijo izpustov nevarnih kemikalij
in drugih snovi, prepolovitvijo deleža neprečiščenih odpadnih voda ter precejšnjim
povečanjem recikliranja in varne ponovne uporabe v svetu.
6.4
Do leta 2030 doseči precej bolj gospodarno rabo vode v vseh panogah in
zagotoviti trajnostni odjem in oskrbo z vodo kot odgovor na pomanjkanje vode ter
občutno zmanjšati število ljudi, ki trpijo zaradi tega.
6.5
Do leta 2030 uvesti celovito gospodarjenje z vodnimi viri na vseh ravneh, tudi
s čezmejnim sodelovanjem, kadar je to primerno.
6.6
Do leta 2020 zavarovati in obnoviti ekosisteme, povezane z vodo, tudi gorska
območja, gozdove, mokrišča, reke, vodonosnike in jezera.
6.a
Do leta 2030 okrepiti mednarodno sodelovanje in podporo krepitvi
zmogljivosti v državah v razvoju pri dejavnostih in programih v zvezi z vodo in sanitarno
ureditvijo, vključno z zbiranjem padavinske vode, razsoljevanjem, gospodarno rabo,
čiščenjem odpadne vode, recikliranjem in tehnologijami za ponovno uporabo.
6.b
Podpirati in povečati sodelovanje lokalnih skupnosti pri boljšem
gospodarjenju z vodo in sanitarni komunalni ureditvi.

PREDSTAVITEV CILJA
GLOBALNA RAVEN
•

Voda prekriva ¾ zemeljskega površja. Toda od tega je le 0,003 % vode
primerne za vsakdanjo uporabo (2,5 % je sladke vode, od tega je 1,2 %
primerne za uporabo; če bi imeli 10.000 litrskih plastenk vode, bi bilo vode,
primerne za uporabo, zgolj en kozarec).

•

Težava je v tem, da voda ni enakomerno razporejena in je v veliko krajih sveta
primanjkuje. Prav tako ni povsod po svetu voda dostopna na vsakem koraku,
kot je pri nas. V Sloveniji je voda dostopna vsem, saj je voda iz pipe povsem
varna in pitna, v Ljubljani lahko vodo pijemo celo s pitnikov na tržnici.
Toda že v sosednji Italiji bomo morali po pitno vodo v trgovino in jo kupiti
ustekleničeno, saj je voda iz pipe neprimerna za pitje. Če se preselimo še
južneje, v dežele Podsaharske Afrike, bomo morali za požirek vode prehoditi
dolge razdalje, nekako tako, kot če bi morali prehoditi celotno Ljubljano – od
BTC-ja do živalskega vrta.
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•

V vsakdanjem življenju niti ne pomislimo, koliko vode uporabimo, sploh
pa ne, če jo porabljamo premišljeno, saj imamo tako poenostavljen dostop
do nje. Tako se na primer vsak dan tuširamo (ob enem tuširanju porabimo
približno 18 litrov vode na minuto). Ali bi se še tuširali tako pogosto, če bi
morali za toliko vode kupiti 18 plastenk vode za vsako minuto tuširanja ali
toliko krat prehoditi razdaljo Ljubljane, kolikor minut se tuširamo? Prav s
tem se vsakodnevno srečujejo ljudje v krajih, kjer ni vira čiste pitne vode, saj
morajo svoje zaloge vode razporediti tako, da jim bo čim bolje koristila (za
pitje, umivaje, pranje, kuhanje).

Res je, da so tudi v Afriki, Indiji in drugje po Aziji velike reke, ki bi lahko oskrbovale
številna mesta ter kraje. Vendar je voda v njih pogosto tako onesnažena, da ni primerna
za pitje. To je posledica neodgovornega ravnanja z vodnimi viri in odpadnimi vodami,
ki pogosto zaradi drugih težav niso med prednostnimi nalogami. Če vzamemo za
primer reko Ganges v Indiji, lahko vidimo posledice goste poselitve in predvsem
pomanjkanja ustrezne infrastrukture za prečiščevanje voda (urejena kanalizacija,
čistilne naprave, zbiranje odpadnih ter meteornih voda). Reka Ganges je ena od večjih
azijskih rek, lahko bi oskrbovala ljudi v velikem delu Indije, toda pitje vode iz te
reke predstavlja zdravstveno grožnjo. V Ganges se stekajo odplake, kanalizacija in
odpadne vode številnih mest ter tovarn, poleg tega je za hindujce sveta reka, zato v
njej opravljajo različne svete obrede, nazadnje se v njej ljudje tudi umivajo in perejo
oblačila. Vsa ta nesnaga pa ostaja v reki oz. bolje rečeno v vodi, zato je voda te reke
povsem neprimerna za pitje. Na ta način se onesnažujejo še številne druge reke in
jezera po vsem svetu. Posledica takšnega ravnanja je vse manj dostopnih virov čiste,
pitne vode.

LOKALNA RAVEN

Kot smo že povedali, je v Sloveniji dostopnost do čiste pitne vode izjemno olajšana in
je dostopna praktično vsem. Poleg tega smo v Ustavo Republike Slovenije zapisali, da
je imajo vsi ljudje v Sloveniji pravico do čiste pitne vode. Toda kljub temu tudi pri nas
ravnamo z vodo premalo odgovorno. Kot smo na začetku omenili, vodo porabljamo
nepremišljeno, kar kaže tudi primer letošnjega poletja, ko je na Dolenjskem zaradi
prekomerne porabe vode (ne le za lastno/osebno uporabo, ampak tudi za zalivanje
vrtov, pranje avtomobilov in polnjenje bazenov) sredi dolgega obdobja brez padavin
prišlo do pomanjkanja vode ter je bilo nevarno, da bi vodovodno zajetje presahnilo.
Prav tako ne skrbimo dovolj za varovanje in zaščito vodnih virov, maja 2017 smo
lahko videli, kako se zaradi onesnaženja reke z tovarniškimi izpusti uniči vodni vir
(Kemis, Vrhnika).
Se pa vedno bolj zavedamo pomena vode, tako da se razmere premikajo na bolje,
namreč Slovenija se trudi širiti kanalizacijsko omrežje in postavlja čistilne naprave
na območjih, ki so tako oddaljena ali nedostopna, da jih ni možno priključiti na
kanalizacijo. Tako se ureja področje odpadnih voda in zmanjšuje onesnaževanje
vodnih virov.
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MIGRACIJE, POVEZANE Z OSKRBO Z VODO
Z vodo so povezane kratkoročne in dlje časa trajajoče migracije.
Pri krajših migracijah gre za vsakodnevne, tudi večurne poti, ki jih morajo ljudje
opraviti, da pridejo do vira čiste pitne vode. Tako morajo prebivalci oddaljenih vasi v
Podsaharski Afriki vsak dan prehoditi velike razdalje, da lahko domov prinesejo vedro
vode. Kot smo povedali na začetku, morajo na primer prehoditi razdaljo od enega do
drugega konca Ljubljane, da pridejo do prvega vodnega vira, primernega za pitje in
vsakdanjo uporabo.
Te vsakodnevne migracije opravljajo predvsem ženske, ki skrbijo za gospodinjstvo
(dom). Ker je zagotavljanje vode pomembno opravilo, matere prično zgodaj učiti hčere
tega opravila (prinašanja vode na dom – oskrba z vodo). Zaradi dolgih vsakodnevnih
poti, ki vzamejo veliko časa, se ženske ne morejo zaposliti, deklice pa ne morejo
obiskovati šole (saj je oskrba z vodo pomembnejša). To pomeni, da se deklice ne
morejo ustrezno izobraziti in zaposliti, matere pa ne morejo prejemati plače ter s tem
finančno pomagati družini. In prav slednje onemogoča ekonomski razvoj družin in
pomeni nizek življenjski standard.
Druga, dolgoročnejša oblika migracij pa poteka s selitvami iz podeželja v mesta, kjer
je zagotovljena vodovodna infrastruktura in je voda dostopnejša, četudi ni vedno
ustrezno prečiščena, da bi bila varna za pitje.

PRIMER DOBRE LOKALNE PRAKSE
SKRB ZA ODPADNE VODE IN KANALIZACIJSKO
OMREŽJE

Vedno bolj se zavedamo pomena vode in pomena ohranjanja oz. varovanja vodnih
virov. Slovenija se namreč trudi širiti kanalizacijsko omrežje, da bi s tem ustavila
onesnaževanje vodnih virov in preprečila razlivanje fekalij v naravo. Tako se je
zavezala, da bo vsem gospodinjstvom omogočila priklop na kanalizacijsko omrežje.
Toda zaradi razgibanosti površja in oddaljenosti posameznih zaselkov je tovrsten
priklop predrag ter v nekaterih primerih onemogočen. V teh primerih obstaja ugodnejša
alternativa – vzpostavitev manjših, lokalnih čistilnih naprav, ki služijo prečiščevanju
odpadnih voda posameznemu gospodinjstvu, industrijskemu obratu ali zaselku. Na ta
način poskuša Slovenija doseči popolno pokritost pri skrbi za odpadne vode.
Ker je za priklop na kanalizacijsko omrežje zadolžen vsak posameznik, se veliko
sredstev namenja v obliki subvencij in povrnitve stroškov za posameznike, ki si urejajo
priklop na kanalizacijsko omrežje.
Pri izgradnji kanalizacijske infrastrukture so v veliko pomoč evropska razvojna in
kohezijska sredstva, s katerimi si občine, država ter posamezniki pomagajo pri
financiranju izgradnje kanalizacije ali čistilnih naprav.
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PRIMER DOBRE GLOBALNE PRAKSE
»MISIJA: REŠITVE 2017« (JUŽNOAFRIŠKA
REPUBLIKA)

Južnoafriška Republika je ena bolj razvitih afriških držav. Oskrba z vodo v mestih
je urejena prek vodovodnih omrežij, ki se večinoma napajajo iz večjih rek in drugih
površinskih voda. Težave se pojavljajo na podeželju, kjer so ljudje večinoma odvisni od
lokalnih črpališč podzemnih voda in vodnjakov. Ti so zadostovali za lokalno domače
prebivalstvo, toda z priseljevanjem ljudi iz drugih afriških držav se je ravnotežje
porušilo, saj so se potrebe po vodi povečale.
Po ustavi Južnoafriške Republike je vsako gospodinjstvo upravičeno do 6.000 litrov
vode mesečno (ne glede na to, ali jo je zmožno plačati ali ne). Da bi dosegli ta standard
in omogočili dostop do vode na podeželju, se je vlada odločila za dvopotezno akcijo.
Dolgoročno bo vlada zgradila vodovodno omrežje do vasi, kratkoročno pa bo vodo
prepeljala v vasi s cisternami. Da bi bila razdelitev vode kar se da pravična, je bilo
določeno, da bo vsaka 4-članska družina vsak teden prejela 375 litrov vode na teden
(vse do napeljave vodovoda).
Kot dodatno varovalo proti pomanjkanju vode pripravljajo načrt za zajemanje in
hranjenje deževnice, ki bi jo prestregli ter hranili v velikih rezervoarjih.

PREDLOGI DEJAVNOSTI V RAZREDU
Pravica do pitne vode je v Sloveniji del Ustave (70. a člen). Prav tako v Sloveniji ni
večjih težav z dostopom do pitne vode, ni pa tako v vseh državah po svetu. Slovenski
turist v Grčiji tam, zaradi visoke vsebnosti klora v vodi, le-te ne more piti. Še huje je v
državah v razvoju, kjer je najbližji vir pitne vode oddaljen pet ali več kilometrov. S to
vodo morajo zadostiti vsem potrebam v gospodinjstvu, od kuhanja do umivanja.
S to dejavnostjo učenci izražajo svoje misli in čustva, ki so se jim pojavila ob razlagi
problematike pitne vode ter možnih težav z dostopom do nje.

PREDLAGANI PREDMETI IN PRIPADAJOČI VSEBINSKI
SKLOPI (z nekaj predlogi operativnih učnih ciljev)
LIKOVNA UMETNOST – vsi razredi
•

Učenci razvijajo sposobnost analiziranja in vrednotenja likovnih del,

•

ob likovnih delih, likovnih izdelkih učencev ter ob zgledih iz narave in okolja
spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem na ploskvi.

NARAVOSLOVJE
•

Pomen učinkovitega izkoriščanja naravnih virov surovin in energije – 6.
razred
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učenci spoznajo problematiko omejenosti in prekomernega izkoriščanja vode ter
se zavedajo nujnosti gospodarnega ravnanja z njo,
učenci spoznajo, kako lahko sami z ustreznim ravnanjem prispevajo k varovanju
okolja, in se ob tem zavedo pomembnega vpliva vsakega posameznika na okolje.
•

Človek spreminja ekosisteme – 7. razred

učenci spoznajo vplive in posledice gnojenja v kmetijstvu ter uporabe pesticidov
(npr. herbicidi, insekticidi) na onesnaženje podtalnice,
•

Človek onesnažuje zrak, vodo in tla – 7. razred

učenci spoznajo, da se zaradi človekovih dejavnosti lahko v vodi poveča vsebnost
snovi (onesnaževalcev), ki škodljivo vplivajo na organizme.

DEJAVNOST
Potrebujemo:
•

velik format risalnih blokov

•

barve (tempera ali vodene barve)

•

čopiči

•

voščenke

Potek (30–45 minut):
Dejavnost izvajamo po zaključku predstavitve trajnostnega razvoja, Agende 2030 za
trajnostni razvoj in 6. cilja trajnostnega razvoja. Po osrednjem delu učenci o tematikah
razmišljajo preko risbe ali slike.
Osnova navodila pri ustvarjanju:
Učence razdelite v štiri skupine in papir postavite na veliko mizo. Skupina molče sede
okrog papirja in pripravi vodene barve ter voščenke. Učitelj določi skupinsko temo
slike – likovni motiv in učenci si preberejo navodila. Vsak učenec se sam odloči, kako
in koliko želi prispevati k skupinski sliki. Delo poteka z omejeno komunikacijo.
Po koncu ustvarjanja se lahko razvije diskusija glede poteka slikanja, kaj se je dogajalo
in kako so se odločili, kje bo kaj naslikano. Opazovalec lahko vodi diskusijo ali sprašuje
udeležence, npr. kdo je začel, kdo je vodil, kdo in zakaj se je obiral, kdo je nadaljeval,
kako ter kdaj so se odločili, da so končali z izdelkom.
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PRILOGA:

SKUPINA A: Zaposleni ste v Organizaciji PITNA VODA ZA VSE in z risbo/
sliko predstavite svoje novo oglasno sporočilo, ki bo v ljudeh krepilo zavedanje o
pomembnosti pitne vode. Pri likovnem izražanju bodite izvirni.
SKUPINA B: Predstavljajte si, da živite v predelu sveta, kjer je voda onesnažena in po
njo hodite več kilometrov. Kaj bi storili v takšnem položaju? Pri likovnem izražanju
uporabite domišljijo.
SKUPINA C: Kako bi nekomu preko risbe/slike pojasnili, kako je potrebno ravnati z
vodo in zakaj je voda tako pomembna?
SKUPINA Č: Kako bi preko risbe/slike predstavili neustrezno ravnanje z vodo?
Pomislite, kako onesnaženje voda vpliva na žive organizme in naravo.

56

CILJ

07

VSEM
ZAGOTOVITI
DOSTOP DO
CENOVNO
SPREJEMLJIVIH,
ZANESLJIVIH,
TRAJNOSTNIH IN
SODOBNIH VIROV
ENERGIJE
57

Cilj 07
PODCILJI
7.1
Do leta 2030 vsem zagotoviti dostop do zanesljive in sodobne oskrbe z energijo
po sprejemljivih cenah.
7.2
Do leta 2030 občutno povečati delež obnovljivih virov energije med
energetskimi viri.
7.3

Do leta 2030 podvojiti energetsko učinkovitost na svetovni ravni.

7.a
Do leta 2030 okrepiti mednarodno sodelovanje ter tako olajšati
dostopnost raziskav na področju čiste energije in čiste energetske tehnologije, vključno
z obnovljivimi viri energije, energetsko učinkovitostjo ter naprednimi in čistejšimi
tehnologijami fosilnih goriv, ter spodbujati naložbe v energetsko infrastrukturo in čiste
energetske tehnologije.
7.b
Do leta 2030 razširiti infrastrukturo in posodobiti tehnologijo za
sodobno in trajnostno splošno oskrbo z energijo v državah v razvoju, zlasti najmanj
razvitih državah, malih otoških državah v razvoju in neobalnih državah v razvoju, ob
upoštevanju njihovih programov podpore.

PREDSTAVITEV CILJA
Sedmi v sklopu ciljev trajnostnega razvoja gradi svoj zanos okrog vizije, da do leta
2030 vsem zagotovimo dostop do zanesljive in sodobne oskrbe z električno energijo
po sprejemljivih cenah. Prav tako moramo do istega leta povečati delež obnovljivih
virov energije, podvojiti energetsko učinkovitost, okrepiti mednarodno sodelovanje in
olajšati dostop do raziskav na področju čiste energije ter čiste energetske tehnologije.
Ne nazadnje, do leta 2030 je potrebno razširiti infrastrukturo in posodobiti tehnologijo
za sodobno ter trajnostno splošno oskrbo z energijo v državah v razvoju.

GLOBALNA RAVEN

Napredek na vseh področjih trajnostne energije je ključen za doseganje univerzalnega
dostopa do energije, ta pa za izpolnitev zastavljenih ciljev na področju obnovljivih
virov energije in energetske učinkovitosti. Smiselni napredek potrebuje višjo stopnjo
financiranja in političnih zavez, vključno s pripravljenostjo držav na vpeljavo novih
tehnologij. Leta 2014 je imelo 85,3 % globalnega prebivalstva dostop do elektrike,
kar pa je zgolj 0,3 % povečanje v primerjavi z letom 2010. To pomeni, da več kot
milijarda ljudi, ki živijo v revnejših četrtih, še vedno ne uživa dostopa do elektrike.
Polovica teh ljudi živi v Podsaharski Afriki. Po zadnjih podatkih 0,8 % revnejših četrti
nima dostopa do elektrike. Delež obnovljivih virov energije v končni porabi energije
se je od leta 2012 do 2014 povečal z 17,9 na 18,3 %. Povečala se je predvsem količina
električne energije, pridobljena s pomočjo vode, vetra in sonca. Navkljub izboljšavam
v zadnjih letih in primernosti/dostopnosti za države v razvoju sončna ter vetrna energija
še naprej predstavljata zanemarljiv del porabe energije. Največji izziv predstavlja
povečanje obnovljivih virov energije, ki bi poganjali prevozni sektor, porabnik 80 %
celotne svetovne energije. Po podatkih iz leta 2015 delež obnovljivih virov energije
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v končni porabi energije v Sloveniji znaša 21,96 %. Pomembno je izpostaviti, da je
med letoma 2012 in 2014 velika večina dvajsetih držav z največjo porabo energije
zmanjšala svojo porabo energije, kar je odraz večje učinkovitosti industrijskega ter
prevoznega sektorja.

LOKALNA RAVEN
(mestna občina Ljubljana)

Mestna občina Ljubljana (MOL) se je odločila za izdelavo Trajnostne urbane strategije
2014–2020, ki izhaja iz potrebe po opredelitvi urbane platforme za uskladitev
sektorskih razvojnih programov, politik in načrtov v MOL. Med ključnimi usmeritvami
je strategija prepoznala izvajanje politike elektromobilnosti in trajnostne prometne
politike, energetsko obnovo stavb, uvajanje sodobnega energetskega upravljanja,
trajnostno gradnjo, sisteme ogrevanja na obnovljive vire, daljinsko distribucijo toplote
ter hladu in razvoj sodobne ter pametne energetske oskrbe. Pri elektromobilnosti
in trajnostni prometni politiki gre za ukrepe, ki gredo v smeri izboljšanja javnega
potniškega prometa v MOL, zelene mestne logistike, uvedbe linij z električnimi
avtobusi, gradnje nizkoogljičnih polnilnih mest ter vzpostavitve mreže polnilnic za
električna vozila. Pri boljši rabi obnovljivih virov energije pa MOL stavi na načelo
povpraševanja in odgovora (demand/response).

POVEZAVA DOSTOPNE IN ČISTE ENERGIJE Z
MIGRACIJAMI
Svet se danes, predvsem zaradi globalizacije, trgovinske liberalizacije, globalne
ekonomske integracije in elektronske komunikacije, sooča z naraščajočim trendom
mobilnosti ljudi. Danes je takšnih, ki živijo izven svoje matične države, več kot 175
milijonov, kar je dvakrat več kot pred 35 leti (International organization for Migration
2015, 1). Mobilnost oseb danes ni več samo fenomen držav v razvoju, temveč tudi
razvitih držav. Približno 125 milijonov ljudi je razseljenih bodisi zaradi oboroženih
spopadov bodisi zaradi okoljskih kriz, najbolj zanimivo pa je dejstvo, da imajo v
krajih, kamor pobegnejo, bolj omejen dostop do energije, kot so ga imeli v svoji državi
(EUEI 2017, 16).
Vlogo dostopnosti do energije pri migracijah lahko analiziramo pred ali po migraciji.
Pred migracijo dostopnost do energije pripomore k socialnemu in družbenemu razvoju,
izobraževanju ter zdravstvenemu sistemu. Energija torej omogoča vse ekonomske
aktivnosti, čista energija pa dolgoročno preprečuje strukturne vzroke za neregulirane
migracije. Izboljšanje dostopa do energije je eden izmed pomembnejših dejavnikov
pri zmanjševanju revščine na podeželju in pri preprečevanju uničevanja okolja (EUEI
2017, 22).
V trenutku, ko pride do migracije, energija odigra drugačno vlogo – odvisno od vrste
migracije (akutne migracije, počasne nezakonite migracije na podeželje oziroma pol
urbano območje). Pri vseh vrstah migracij energija ostaja ključna, saj omogoča dostop
do temeljnih človekovih potreb, kot sta hrana in prebivališče (prav tam).
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•

Približno 11 % vseh beguncev ima dostop do elektrike.

•

89 % beguncev se mora zanašati na ogenj, ko govorimo o pripravi hrane in
ogrevanju.

•

Na letni ravni približno 20.000 beguncev doživi prezgodnjo smrt zaradi
ogrevanja ali kuhanja na osnovna trdna goriva.

•

Vsako leto je zaradi števila beguncev, ki živijo v begunskih taboriščih,
požganega za 49.000 nogometnih igrišč gozdnega lesa.

Vloga energije pri migracijah *
*Rumene strelice ob strani prikazujejo migracijske scenarije, kjer energija odigra vlogo.
Vir: EUEI 2017.

PRIMER DOBRE LOKALNE PRAKSE
KMETIJA NOVAK

Kmetija Novak se nahaja na Ljubljanskem barju, v kraju Plešivca pri Notranjih
Goricah. Primarno se ukvarjajo s pridelavo mleka, poleg tega pa pridelujejo tudi
koruzo in žito. Leta 2010 so se odločili, da bodo zgradili sončno elektrarno, predvsem
ker so bile leta 2010 prodajne cene mleka zelo nizke. Za pravilno postavitev je bilo
potrebnih kar nekaj korakov, ki so morali slediti pravilnemu sosledju. Najprej so
izbrali najprimernejši objekt za postavitev sončne elektrarne (streha hleva), narejen je
bil načrt razdelilne omarice, kasneje pa so izbranemu distributerju električne energije
poslali vlogo za postavitev sončne elektrarne. Po zaključku vseh del je kmetija
Novak sklenila pogodbo o prodaji električne energije in poslala dokumentacijo Javni
agenciji Republike Slovenije za energijo. Po pregledu vseh dokumentov je agencija
izdala listino, nato je bil električni tok spuščen v omrežje, kasneje pa so prek GSM
odčitovalnika imeli nadzor nad proizvedeno energijo. Za kmetijo Novak se je odločitev
za uporabo energije iz obnovljivih virov izkazala kot pravilna, predvsem z okoljskega
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in finančnega vidika. Slednji se najbolje odraža v izračunih ekonomske upravičenosti
postavitve sončne elektrarne za prvih petnajst let, kjer je govora o donosu v višini
227.703,58 evrov.

PRIMER DOBRE GLOBALNE PRAKSE
SAMSUNGOVA ŠOLA V JUŽNI AFRIKI

Pomanjkanje dostopnosti do elektrike je eden največjih problemov na afriškem
kontinentu, povzroča pa pomanjkanje delovnih mest, pomanjkanje svetlobe podnevi in
ponoči, nedelovanje hladilnikov, saj se vsa hrana zaradi pomanjkanja elektrike pokvari.
Da bi se življenjski standard v Afriki izboljšal ob rednejši oskrbi z elektriko, je ugotovil
tudi korejski velikan Samsung, ki je v Boksburgu v Južni Afriki vzpostavil prvo
internetno šolo, ki temelji na sončni energiji. Osnovni cilj je razviti model popolnoma
neodvisne, mobilne in na sončni energiji temelječe šole, ki bo povečala tako dostop do
izobraževanja kot dostop do interneta. Govorimo o mobilni šoli, katero lahko sončna
energija napaja devet ur na dan in ki je dostopna vsaki vasi. V vsaki učilnici je lahko 21
študentov, ki s pomočjo tabličnih računalnikov in prenosnih računalnikov ter pametne
table spremljajo pouk. Ker je na strežniku celoten južnoafriški kurikulum, se lahko v
»sončni šoli« izobražujejo učenci vseh razredov. Samsung je ob zagonu sončne šole
dejal, da to niso zgolj tradicionalne šole, saj se popoldne prelevijo v izobraževalni
center za odrasle in skupnostni center med vikendi.

PREDLOGI DEJAVNOSTI V RAZREDU
Delavnica predstavlja 7. cilj trajnostnega razvoja. Učenci izvedo več o cenovno
dostopni in čisti energiji. Poudarek je na sončni energiji, kjer se učenci seznanijo s
Samsungovo šolo v Afriki, ki temelji na sončni energiji, in s primerom dobre lokalne
prakse – proizvodnja elektrike s sončno elektrarno.

PREDLAGANI PREDMETI IN PRIPADAJOČI VSEBINSKI
SKLOPI (z nekaj predlogi operativnih učnih ciljev)
Vsebinski sklop: energija (predlog za medpredmetno povezovanje)
NARAVOSLOVJE (6. razred)
•

Razlikujejo med obnovljivimi viri energije (npr. sončna energija, energija
vetra, potencialna energija vode) in neobnovljivimi viri (fosilna goriva), ki
jih mnogo hitreje uporabljamo kot pa v naravi nastajajo,

•

spoznajo prizadevanja ter možnosti za uporabo obnovljivih virov energije,

•

razumejo, da je sončna energija glavni vir energije za ekosisteme.
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LIKOVNA UMETNOST (6. razred)
•

Ob likovnih delih, likovnih izdelkih učenčev ter ob zgledih iz narave in okolje
spoznavajo likovne pojme, povezane z oblikovanjem na ploskvi,

•

razvijajo sposobnost analiziranja in vrednotenja likovnih del.

Dejavnost je predlagana za medpredmetno povezovanje pri predmetu LIKOVNA
UMETNOST in NARAVOSLOVJE. Za izvedbo predlagamo eno uro pri naravoslovju
in eno pri likovni umetnosti. V učni uri bi bil zajet vsebinski sklop ENERGIJA za 6.
razred (razlikovanje med obnovljivimi in neobnovljivimi viri energije) V tem sklopu bi
predstavili dva primera dobrih praks na lokalni in globalni ravni. Pri likovni umetnosti
pa se lahko povezuje z likovnimi pojmi, v 6. razredu s KOMPLEMENTARNIM
KONTRASTOM. Določena bi bila skupinska tema slike, likovni motiv (Svet brez
elektrike ali Kaj bi se zgodilo v Ljubljani, če za en mesec zmanjka elektrike?). Vsak
učenec se sam odloči, kako in koliko želi prispevati k skupinski sliki.

DEJAVNOST
Potrebujemo:
-

velik format risalnih blokov,

-

čopiči.

-

barve (tempera ali vodene barve),

Potek (30–45 minut) :
Dejavnost izvajamo po zaključku predstavitve trajnostnega razvoja, Agende 2030 za
trajnostni razvoj in 7. cilja trajnostnega razvoja. Po osrednjem delu učenci o tematikah
razmišljajo preko risbe ali slike.
Osnova navodila pri ustvarjanju:
Papir postavite na tla ali na veliko mizo. Skupina molče sede okrog papirja. Določimo
skupinsko temo slike ali učenci si preberejo navodila, npr. Kakšno Ljubljano si
predstavljate, če čez noč zmanjka dostopa do elektrike? Vsak učenec se sam odloči,
kako in koliko želi prispevati k skupinski sliki. Delo poteka brez besedne komunikacije.
Po koncu ustvarjanja se lahko razvije diskusija glede poteka slikanja, kaj se je dogajalo
in kako so se odločili, kje bo kaj naslikano. Opazovalec lahko vodi diskusijo ali sprašuje
udeležence, npr. kdo je začel, kdo je vodil, kdo in zakaj se je obiral, kdo je nadaljeval,
kako ter kdaj so se odločili, da so končali z izdelkom.
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PRILOGA:

SKUPINA A: Zaposleni ste v Agenciji SONČNA ENERGIJA, ki se trudi za izboljšanje
in uporabljanje čiste energije. Naloga je, da skupinsko pripravite predstavitev izboljšanja
v obliki SKUPINSKE SLIKE, ki jih podjetje lahko vpelje v mesto Ljubljana. Uporabite
domišljijo.
SKUPINA B: Zaposleni ste v podjetju ELEKTRIKA SVET in ker se je zgodila
napaka na omrežju, je več kot polovica prebivalcev na Zemlji ostalo brez elektrike.
Predstavljajte si, kako bi se ljudje odzvali in kaj bi počeli brez luči, računalnikov,
električnih naprav …
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SPODBUJATI
TRAJNOSTNO,
VKLJUČUJOČO
IN VZDRŽNO
GOSPODARSKO
RAST, POLNO IN
PRODUKTIVNO
ZAPOSLENOST
TER DOSTOJNO
DELO ZA VSE
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PODCILJI
8.1
Ohranjati gospodarsko rast na prebivalca v skladu z okoliščinami v posamezni
državi in zlasti vsaj sedemodstotno letno rast BDP v najmanj razvitih državah.
8.2
Izboljšati produktivnost gospodarstva z diverzifikacijo, tehnološko prenovo
in inovacijami ter s poudarkom na delovno intenzivnih panogah z visoko dodano
vrednostjo.
8.3
Spodbujati razvojno naravnane politike v podporo proizvodnih dejavnosti,
ustvarjanja dostojnih delovnih mest, podjetništva, ustvarjalnosti in inovativnosti
ter ureditev pravnega statusa in rast mikro, malih in srednje velikih podjetij, tudi z
dostopom do finančnih storitev.
8.4
Do leta 2030 na svetovni ravni postopno izboljševati učinkovitost rabe virov
pri proizvodnji in porabi ter si prizadevati, da gospodarska rast ne bo povzročala
degradacije okolja, v skladu z desetletnim okvirom programov trajnostne proizvodnje
in porabe, pri čemer naj vodilno vlogo prevzamejo razvite države.
8.5
Do leta 2030 doseči polno in produktivno zaposlenost ter vsem moškim in
ženskam, tudi mladim in invalidnim, zagotoviti dostojno delo in enako plačilo za delo
enake vrednosti.
8.6
Do leta 2020 občutno zmanjšati delež mladih, ki niso zaposleni ali se ne šolajo
ali usposabljajo.
8.7
Sprejeti učinkovite takojšnje ukrepe za odpravo prisilnega dela, sodobnega
suženjstva in trgovine z ljudmi ter prepoved in izkoreninjenje najhujših oblik dela
otrok, tudi novačenja in uporabe otrok vojakov, ter do leta 2025 odpraviti vse oblike
dela otrok.
8.8
Varovati pravice delavcev in zagotoviti varno in zanesljivo delovno okolje
za vse delavce, tudi delavce migrante, še zlasti pa migrantke, in delavce z negotovo
zaposlitvijo.
8.9
Do leta 2030 oblikovati in izvajati politike za razvoj trajnostnega turizma, ki
ustvarja delovna mesta ter spodbuja lokalno kulturo in izdelke.
8.10 Okrepiti zmogljivosti domačih finančnih ustanov za spodbujanje in širjenje
splošnega dostopa do bančnih, zavarovalnih in finančnih storitev.
8.a
V okviru pobude pomoči za trgovino povečati podporo državam v
razvoju, zlasti najmanj razvitim državam, tudi z razširjenim integriranim okvirom
trgovinske tehnične pomoči najmanj razvitim državam.
8.b
Do leta 2020 izoblikovati in uveljaviti svetovno strategijo za
zaposlovanje mladih in izvajati svetovni pakt o zaposlovanju Mednarodne organizacije
dela.
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PREDSTAVITEV CILJA
•

Trenutno je na svetu okoli 232 milijonov migrantov, kar je približno toliko
ljudi, kot imajo prebivalcev Italija, Nemčija, Francija in Poljska skupaj.

•

V Južnoafriški republiki je med mladimi kar 52 % nezaposlenih.

•

V Gani in Slonokoščeni obali kar 2 milijona otrok dela na plantažah kakavovca.

•

Madagaskar pridela 80 % vse vanilje na svetu.

•

Največja izguba delovnih mest v Ljubljani se pojavlja v sektorjih gradbeništva
in logistike.

GLOBALNA RAVEN

7. člen Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah določa,
da morajo države pogodbenice spoštovati, varovati in izpolniti pravico »vsakogar
do pravičnih in ugodnih delovnih pogojev«. Ti naj zagotavljajo plačilo, s katero je
delavcu zagotovljen pravičen zaslužek, varnost na delovnem mestu, počitek, prosti
čas, ustrezna omejitev delovnega časa, plačan dopust (Amnesty International, 2013).
Odbor Združenih narodov (ZN) za ekonomske, socialne in kulturne pravice je poudaril,
da ta pravica velja za vse delavce, vključno z delavci migranti. Resničnost pa je seveda
drugačna. Nezaposlenost in revščina, predvsem v revnih državah in državah v razvoju,
posameznike spodbudita, da iščejo svoj kruh v državah, kjer obstaja možnost zaposlitve.
Trenutno je na svetu okoli 232 milijonov migrantov, kar je približno toliko, kot imajo
prebivalcev Italija, Nemčija, Francija in Poljska skupaj. Velik delež migrantov so
delavci migranti (ILO, 2017). Delavci migranti opravljajo predvsem slabše plačana
fizična dela, pogosto vse dni v tednu, več kot osem ur na dan, brez plačila nadur (prav
tam). »Zaradi gospodarske krize – kar se najbolj pozna v gradbeništvu – so številne
odpustili iz službe kar čez noč. Migrantskim delavcem se lahko zgodi, da čez noč so
ostanejo brez dela, nekateri celo brez plačila za preteklo delo« (prav tam).
Problem je tudi stopnja brezposelnosti med mladimi, predvsem v državah v razvoju. V
svetovnem merilu je brezposelnost med mladimi 13-odstotna, v Braziliji 24-odstotna,
v Južnoafriški republiki pa kar 52-odstotna (The World Bank, 2016). V državah v
razvoju so torej mladi, stari med 15 in 24 let, v veliki meri nezaposleni, na drugi
strani pa se množično izkorišča poceni delovno silo otrok. Kar dva milijona otrok dela
na plantažah kakavovca v Gani in Slonokoščeni obali (Make Chocolate Fair, 2015).
Otroci začnejo delati na plantažah pri petih letih starosti, pri delu uporabljajo nevarno
orodje (mačete), izpostavljeni so vročini, pomanjkanju hrane in vode ter pesticidom,
vse skupaj pa vodi v izčrpanost, bolezni in v določenih primerih smrt (prav tam). V
ciljih trajnostnega razvoja so se države zavezale, da bodo do leta 2025 odpravile vse
oblike dela otrok.

LOKALNA RAVEN

Zaposleni prebivalci Ljubljane predstavljajo 44,8 % meščanov in meščank,
brezposelnost pa je 13,6-odstotna. V primerjavi s slovenskim povprečjem je stopnja
brezposelnosti višja, saj je bila ta v lanskem letu 8-odstotna, ravno obratno pa je s
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stopnjo zaposlenih, kjer je povprečje Slovenije 52,1% (SURS, 2016). Največji
delež brezposelnih predstavljajo ljudje, ki so zaključili srednjo šolo. Največji delež
zaposlenih v Ljubljani predstavljajo uslužbenci storitvenih dejavnosti, javne uprave in
javnih podjetij ter družbenih dejavnosti. Na drugem mestu so zaposleni v industrijskih
panogah, problem Ljubljane pa sta logistični in gradbeni sektor, kjer prihaja do
nazadovanja. ter posledično do izgube delavnih mest (TUS-StrMOL 2015, 20). V
sektorju gradbeništva je v Ljubljani prišlo do kršitev pravic delavcev migrantov,
in sicer v nekdaj uspešnem slovenskem podjetju Vegrad. Eden od pokazateljev
nedostojnega dela in neustreznih življenjskih pogojev so samski domovi za delavce
migrante. »Na nekaj kvadratnih metrih so tri postelje, ki jih ločujejo nočne omarice,
na nasprotni steni so velika omara, star televizor in kuhalnik. Kopalnica je zunaj sobe
in je skupna« (Zabukovec, 2015). Delavcem podjetje ni izplačevalo opravljenih nadur
in polne plače, ob zahtevi, da podjetje poravna svoje obveznosti, pa je bil najpogostejši
odgovor grožnja z odpustom.
Si pa Mestna občina Ljubljana v svoji Trajnostni urbani strategiji (2014–2020)
prizadeva, da takšne oblike delovanja odpravi in da preko socialne politike teži k
zmanjševanju revščine ter v okviru zmožnosti zagotavlja stanovanja za šibkejše in
socialno ogrožene skupine prebivalstva (prav tam).

MIGRACIJE IN DOSTOJNO DELO
Migracije so z dostojnim delom v večini primerov povezane z negativnim prizvokom.
Prebivalci držav z visoko stopnjo revščine in brezposelnosti se v določenih primerih
odločijo poiskati delo v državah t. i. »razvitega sveta« oz. v državah »razvitega zahoda.«
V upanju na boljše pogoje dela in boljši zaslužek oz. v upanju na preživetje se odpravijo
v države, kjer menijo, da bo življenje boljše. Za razliko od njihovih pričakovanj so
delavci migranti pogosto grobo izkoriščani na novem delovnem mestu. V številnih
primerih delavci migranti delajo na črno, brez urejenega zdravstvenega oz. socialnega
zavarovanja, svoje delo opravljajo zgolj za preživetje, saj je plačilo minimalno in jim
omogoča le življenje v bedi. Delavci so v takšnih primerih prisiljeni opravljati delo pod
izkoriščevalskimi pogoji, saj mnogokrat ostanejo tudi brez osebnih dokumentov (oz.
jim jih zasežejo »delodajalci«), kar jim onemogoča vrnitev v domovino. V državah,
kamor pridejo delavci migranti z upanjem na boljše delo, ima lokalno prebivalstvo
do njih pogosto negativen odnos, saj naj bi jim zasedli delovna mesta. Številni med
njimi opravljajo deficitarne poklice, pogosto gre za nižje kvalificirana delovna mesta,
in zagotavljajo višji življenjski standard ter za družbo pomembne storitve. Hkrati se
pogosto ne zavedamo, da je med delavci migranti delež strokovnjakov, ki lahko s
svojim znanjem doprinesejo h gospodarski rasti in tako ustvarijo nova, še kako potrebna
delovna mesta. Z zagotovitvijo standardov dostojnega dela za delavce migrante bi tako
krepili gospodarsko rast in blaginjo za vse.

PRIMER DOBRE LOKALNE PRAKSE
3 MUHE, PRAVIČNA TRGOVINA

Pravična trgovina 3 muhe se nahaja na Starem trgu v Ljubljani in trguje z izdelki, ki
so narejeni v skladu s smernicami dostojnega dela. Z lokalnim nakupom v tej trgovini
pripomoremo k preprečevanju izkoriščevalskih oblik dela na globalni ravni, kot pravi
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njihov moto: »Vsak tvoj nakup je naložba v boljši svet«. Namen pravične trgovine9
je povečati dohodek in možnost izbire revnih proizvajalcev, širši cilj pa je prispevati
k zmanjševanju problema svetovne lakote na globalnem jugu in povrniti dostojanstvo
proizvajalcem. Pravična trgovina se osredotoča na male kmete in se zavzema za
trgovinski sistem, ki v ospredje postavlja človeka ter ne različnih korporacij, ki težijo k
zaslužku z izkoriščanjem delavne sile. Trgovina 3 muhe s pravično trgovino spodbuja
socialno, ekonomsko in okoljsko pravičnost, ki jih zajemajo cilji trajnostnega razvoja
(3muhe, 2015).

PRIMER DOBRE GLOBALNE PRAKSE
MADAGASKARSKI DELAVCI NA PLANTAŽAH
VANILJE

Madagaskar je odličen primer države, ki podpira dostojno delo. Tako je na tej otoški
državi 12 kmetijskih organizacij, ki imajo certifikat, da delo na njihovih plantažah
izpolnjuje standarde dostojnega dela. V te organizacije je vključenih 6.780 kmetov, ki
poleg opravljanja svojega dela tudi prispevajo k razširjanju in vzpostavitvi standardov
dostojnega dela. Tako se na primer skupina delavcev, ki delajo na plantažah vanilje, bori
proti izkoriščanju otroške delovne sile. Plantažni delavci se tako skupaj z organizacijo
Fairtrade International zavzemajo za izobraževanje otrok in za njihovo osnovno
preskrbo ter v številnih vaseh Madagaskarja vzpostavljajo standarde dostojnega dela.
Preko organizacije Fairtrade International, so se ti standardi prenesli na lokalno
delovno silo, ti delavci pa standarde prenašajo na ostale prebivalce otoka.

PREDLOGI DEJAVNOSTI V RAZREDU
Slovenija ima opredeljene pravice delavcev: zaslužek, varnost na delovnem mestu,
počitek, prosti čas, ustrezna omejitev delovnega časa in dopust. Vendar te niso
samoumevne pravice prebivalcev vseh držav, čeprav bi morale biti. Najbolj izpostavljeni
so delavci migranti iz revnejših držav, katerih je trenutno 150 milijonov (od skupno
232 milijonov vseh migrantov po svetu) – enako število kot je skupaj prebivalcev
Nemčije in Francije. Ti pogosto opravljajo zlasti fizična dela, več kot 8 ur na dan, 7 dni
na teden, brez nadur in z večno grožnjo odpustitve brez odpovednega roka.
Slovenija je tudi odvisna od delovne sile, ki prihaja izven države, zlasti pri deficitarnih
poklicih (kot so npr. mesarji). Niso pa vsi vedno mnenja, da delavci migranti prinašajo
pozitivne vplive na gospodarstvo. V tej dejavnosti se učenci naučijo zagovarjati
mnenja: pozitivni ali negativni vpliv. Preko dejavnosti učenci počasi usvajajo zmožnost
izražanja stališč in argumentiranja na primeru.
Zraven dejavnosti učenci rešijo tudi križanko, v kateri so uporabljeni nekateri izrazi,
saj je izrazoslovje pri tej temi zahtevno.

9 Pravična trgovina je »trgovinsko partnerstvo«, ki temelji na dialogu, transparentnosti in spoštovanju ter si prizadeva za večjo enakopravnost v mednarodni
trgovini. Prispeva k trajnostnemu razvoju s tem, da ponuja boljše pogoje prodaje in zagotavlja pravice marginaliziranih proizvajalcev ter delavcev, predvsem iz
ekonomsko manj razvitih dežel. Organizacije, ki se ukvarjajo s pravično trgovino in ki jih podpirajo potrošniki, se aktivno vključujejo v podpiranje proizvajalcev,
osveščanje ter vodenje kampanj za spremembe v pravilih in praksi konvencionalne mednarodne trgovine. (Definicija WFTO – World Fair Trade Organization)
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PREDLAGANI PREDMETI IN PRIPADAJOČI VSEBINSKI
SKLOPI (z nekaj predlogi operativnih in procesnih učnih ciljev)
DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA (8. razred)
•

Finance, delo in gospodarstvo

učenci se seznanijo z ekonomskimi pravicami državljanov in se zavedo njihovega
pomena,
•

učenci pridobijo osnovno informacijo o kapitalističnem gospodarstvu,

•

učenci se seznanijo z nekaterimi ekonomskimi pojmi,

•

učenci spoznajo strategije reševanja konfliktov,

•

učenci razumejo vpliv medijev v sodobnih družbah,

•

učenci razumejo pomen dialoga,

•

učenci razvijajo sposobnost za izražanje stališč,

•

učenci usvojijo načelo pluralizma.

DEJAVNOST

Potek (15–20 minut):
Učence razdelimo na dve skupini, kateri bosta ločeno zagovarjali eno od dveh stališč:
migranti imajo pozitiven vpliv na gospodarstvo/migranti imajo negativen vpliv na
gospodarstvo. Vsaka skupina mora določiti osebo, ki bo zapisnikar in hkrati govorec,
ki bo predstavil vse argumente skupine. Vsak član skupine mora predstaviti vsaj en
argument za stališče, ki ga mora zagovarjati. Učencem za to pustimo približno 10
minut časa.
Nato skupini ločeno predstavljata svoja mnenja. Vsaka skupina ima za predstavitev na
voljo dve minuti časa.
Po predstavitvi mnenj sledi analiza obeh strani. Kateri argumenti so bili najbolj
prepričljivi? So morda bili kateri argumenti skupni obema stranema? Je morda kdo
dobil nov vpogled na situacijo ali spremenil stališče?
Predlogi:
•

pred začetkom predstavimo pomen dela in migrantov v sklopu 8. cilja
trajnostnega razvoja,

•

situacijo lahko preselimo tudi v drugo državo, v katero mora ena skupina
učencev migrirati in podati argumente, zakaj bi jim to moralo biti omogočeno,
druga skupina pa sestavlja protiargumente.
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PRILOGA: križanka
Vodoravno:
1.
dela.

Trgovina, kjer se prodajajo izdelki, narejeni v skladu s smernicami dostojnega

2.

Slovensko gradbeno podjetje, ki je kršilo pravice delavcev migrantov.

3.

Tudi poimenovana kot 13. plača, pogosto izplačana v bližini božiča.

Navpično:
1.
Otoška država, kjer je 12 podjetij s certifikatom izpolnjevanja standardov
dostojnega dela.
2.

… dopust, ki ga vzame mati, lahko pa tudi oče, ob rojstvu otroka.

3.
Država, ki ima največjo količino nakazil domov svojih državljanov, ki z
namenom boljše zaposlitve živijo v drugih državah.
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ZGRADITI
VZDRŽLJIVO
INFRASTRUKTURO,
SPODBUJATI
VKLJUČUJOČO
IN TRAJNOSTNO
INDUSTRIALIZACIJO
TER POSPEŠEVATI
INOVACIJE
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PODCILJI
9.1
Vzpostaviti kakovostno, zanesljivo, vzdržno in vzdržljivo infrastrukturo, tudi
regionalno in čezmejno, ki bo prispevala h gospodarskemu razvoju in blaginji ter bo
za vse cenovno sprejemljiva in enakopravno dostopna
9.2
Spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo ter do leta 2030 v skladu
z okoliščinami v posamezni državi občutno povečati delež zaposlenih v industriji in
njen delež v bruto domačem proizvodu ter ga v najmanj razvitih državah podvojiti
9.3
Povečati dostop do finančnih storitev in ugodnih posojil za mala industrijska
in druga podjetja zlasti iz držav v razvoju ter jih dejavneje vključevati v vrednostne
verige in na trge
9.4
Do leta 2030 nadgraditi infrastrukturo in obstoječo industrijo prilagoditi
tako, da bosta trajnostni, z učinkovitejšo rabo virov ter pospešenim uvajanjem čistih
in okoljsko neoporečnih tehnologij in proizvodnih postopkov, pri čemer morajo vse
države sprejeti ukrepe v skladu s svojimi zmožnostmi
9.5
Okrepiti znanstvene raziskave, izboljšati tehnološke zmogljivosti industrijskih
panog v vseh državah, zlasti državah v razvoju, ter do leta 2030 spodbuditi inovacije
in občutno povečati število zaposlenih v raziskavah in razvoju na milijon prebivalcev
ter javno in zasebno porabo v ta namen
9.a
Omogočiti vzpostavitev vzdržne in vzdržljive infrastrukture v državah
v razvoju z večjo finančno, tehnološko in tehnično podporo afriškim državam, najmanj
razvitim državam, neobalnim državam v razvoju in malim otoškim državam v razvoju
9.b
Podpirati domači tehnološki razvoj, raziskave in inovacije v državah v
razvoju, med drugim z zagotavljanjem ugodnega okolja za diverzifikacijo industrije in
ustvarjanje dodane vrednosti proizvodov
9.c
Občutno povečati dostopnost informacijske in komunikacijske
tehnologije ter si prizadevati za splošen in cenovno ugoden dostop do interneta v
najmanj razvitih državah do leta 2020

PREDSTAVITEV CILJA
•

Internet je v našem okolju nekaj samoumevnega, s čimer se srečujemo vsak
dan, prav tako mobilna omrežja pokrivajo vse dele sveta.

•

Internet nam vse bolj predstavlja orodje za zabavo in sprostitev, ne le vir
informacij (različne aplikacije, socialna omrežja).

•

V krajih, kjer so zaradi pomanjkanja učiteljev in zaradi velikih razdalj med
kraji šole težko dostopne, pa internet predstavlja vir informacij ter ponuja
možnost izobraževanja. Tako so v Rusiji, na Kitajskem, v Avstraliji in v še
nekaterih državah razvili sistem učenja na daljavo. Ta oblika učenja se odvija
prek različnih medijev – interneta, mobilnega omrežja, prek televizije in
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radia. Tako se je povečala stopnja izobrazbe in pismenosti tudi na podeželju
(predvsem na Kitajskem ter v Indiji).
•

Na internetu je dostopnih vse več knjig in učnega gradiva, tako da postajajo
internetni viri vse bolj uporabni tudi (ali predvsem) za srednješolce ter
študente tudi pri nas.

•

Toda s širjenjem internetnih virov se povečuje tudi možnost lažnih ali
nepravilnih informacij, zaradi česar je potrebno uporabljati zanesljive vire in
podatke preveriti.

•

Internet je le eno izmed infrastrukturnih področij. Infrastrukturo delimo
na klasično, v katero spadajo prometna infrastruktura (cestno omrežje,
železniško omrežje, pristanišča in letališča), energetsko omrežje (klasični
energetski viri – elektrarne ter distribucijsko omrežje) in vodovodna ter
sanitarna infrastruktura. Na drugi strani imamo sodobno infrastrukturo,
v katero spadajo telekomunikacijska infrastruktura (mobilno omrežje,
satelitsko omrežje) in informacijska infrastruktura (radio, televizija, internet)
ter moderni energetski viri (vetrne, sončne elektrarne).

GLOBALNA RAVEN

V svetu je najbolje razvito železniško omrežje, saj so po vseh celinah razvite
interkontinentalne železniške proge, ki povezujejo ne le kraje v eni državi, ampak
kraje po celini. Med temi je zagotovo najbolj znana transsibirska železnica, ki povezuje
evropsko Rusijo z azijskim delom, tudi Kitajska pospešeno gradi železniške proge po
celotni državi. Prav tako so vlaki glavni transportni vir v Indiji in na Japonskem, kjer
slovijo po izjemno hitrih ter točnih vlakih.
Vedno bolj se razvija letalski promet in letališka infrastruktura, saj je v današnjem
svetu vse bolj pomembna hitrost potovanja, kar letalski promet zagotavlja.
Na svetovni ravni pa je najbolj pereč problem zagotavljanje vodovodne in sanitarne
infrastrukture, saj približno ena desetina ljudi (880 ljudi oz. 11 % svetovnega
prebivalstva) nima dostopa do pitne vode ter 2,6 milijarde ljudi nima dostopa do
sanitarij, kar predstavlja veliko zdravstveno grožnjo – izbruh epidemij, nalezljive
bolezni zaradi nizkega higienskega standarda.

LOKALNA RAVEN

V lokalnem območju (Slovenija, Ljubljana) imamo dobro razvito infrastrukturo: dobro
urejeno cestno omrežje, vodovodno in sanitarno omrežje ter predvsem v urbanih
središčih popolno pokritost z internetom in mobilnim omrežjem (po Ljubljani je na
voljo mestni »free wi-fi« oz. brezplačna brezžična povezava).
Nekoliko bolj pomanjkljiva sta železniško omrežje in letališka infrastruktura. Pri
železnicah je problematično, da omrežje ni še popolnoma elektrificirano in zaradi
zastarelosti železniških tras vlaki potujejo z zmanjšano hitrostjo. Tako po slovenskem
železniškem omrežju vlaki potujejo s povprečnimi hitrostmi med 100 km/h in 150
km/h (odvisno od lokomotiv ter vlakovne kompozicije), po drugi strani pa je povprečna
hitrost vlakov na Kitajskem nad 200 km/h. Pri letališki infrastrukturi smo omejeni z
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velikostjo/majhnostjo letališč (treh mednarodnih letališč, ki jih imamo – na Brniku, v
Mariboru in Portorožu).
Nekaj težav je še v oddaljenih in težje dostopnih zaselkih z zagotavljanjem sanitarne,
vodovodne ter internetne infrastrukture, toda država se trudi to pomanjkanje premostiti
z širitvijo vodovodnega in kanalizacijskega omrežja (kjer ni možno zagotoviti
kanalizacije, pa vzpostaviti manjše čistilne naprave) ter z širjenjem in nadgradnjo
internetnih ter mobilnih povezav.

PRIMERJAVA GLOBALNA RAVEN – SLOVENIJA

Velika razlika je tudi v cestni infrastrukturi. Doma smo navajeni na urejene ceste, s
pločniki, kolesarskimi stezami. Po cestah so narisane črte, puščice, ob njih pa so znaki;
na križiščih so semaforji, tako da promet poteka kar se da urejeno.
Če vzamemo za primerjavo najmanj razvite države, je slika precej drugačna, saj cesto
predstavlja le asfaltirana ali betonska steza med hišami in drugimi poslopji, pogosto
pa so ceste neutrjene. Promet pa (v primerjavi z našimi razmerami) poteka kaotično in
neurejeno, večinoma prek sporazumevanja med vozniki (s trobljenjem ter mahanjem).

PRIMERI MIGRACIJ, POVEZANIH Z
INFRASTRUKTURO
Infrastruktura je ključna za različne tipe migracij.
Pri nas lahko vzamemo za primer vsakdanje notranje migracije v šolo in na delo. Ker
so ceste razmeroma dobro urejene, se veliko ljudi vsak dan iz krajev okoli Ljubljane
vozi na delo in v šolo v Ljubljano, nekateri tudi dlje (na primer v Avstrijo, kjer je leta
2014 delalo kar 14.000 Slovencev). Kot smo omenili, je potniški železniški promet
slabše razvit, zato se z vlaki vozi manj ljudi kot po cestah. Zaradi tega se večkrat
pojavljajo gneče na cestah, še posebej zjutraj in ob koncu službe/šole.
Za globalne migracije je pomembna informacijska infrastruktura, saj se z dostopom do
informacij prek radia, televizije, interneta ali mobilnih podatkov ljudje v manj razvitih
okoljih, kjer ni možnosti za zaposlitev, seznanijo z priložnostmi v drugih delih sveta.
To jih lahko spodbudi, da se odločijo za selitev v razvitejše države.
Po drugi strani pa lahko razvita infrastruktura doma tudi zajezi migracije. Izboljšanje
in razvoj infrastrukture odpira nove priložnosti za zaposlitev ter tako viša življenjski
standard ljudi. To najlaže opazimo tako, da pomislimo na posamezno infrastrukturno
področje. Na primer z izboljšanjem prometne infrastrukture olajšamo transport in
trgovino, omogočimo večji pretovor surovin ter blaga, s tem pa povečamo proizvodnjo.
S povečanjem proizvodnje omogočimo odprtje novih delovnih mest, več ljudi je
zaposlenih in se jim z delom ter redno plačo zviša življenjski standard. Prav tako
lahko z izboljšanjem telekomunikacijske infrastrukture omogočimo izobraževanje na
daljavo, tudi v oddaljenih krajih, kjer do prihoda internetnega omrežja (in z njim učenja
na daljavo) ni bilo dovolj učiteljev, da bi zagotavljali izobraževanje za vse prebivalce.
Kitajska je zagotovila popolno pokritost z mobilnim omrežjem in ga naredila finančno
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dostopnega za vse prebivalce. Po zagotovitvi omrežja je vzpostavila še izobraževanje
na daljavo, kar je omogočilo, da se je v desetih letih delež pismenosti povečal z 78%
na 91 % prebivalstva. Tako sta se pismenost in izobrazba razširila na podeželje. Z
izobrazbo so se ljudje na podeželju lažje zaposlili in njihov življenjski standard se je
dvignil.
Oba primera prikazujeta, kako razvoj in dostop do ustrezne infrastrukture omogočata
zvišanje življenjskega standarda. In prav nizek življenjski standard je pogosto razlog,
da se ljudje odseljujejo v razvitejše države. Če zvišamo življenjski standard tudi v
manj razvitih krajih (prek izboljšanja infrastrukture – izboljšano cestno, železniško,
energetsko in sanitarno omrežje ter informacijska tehnologija), se bosta ustavila
množično odseljevanje in beg možganov, saj bodo napredek ter z njim boljši življenjski
pogoji prišli tudi v manj razvite dežele.

PRIMER DOBRE LOKALNE PRAKSE
INTERNETNA INFRASTRUKTURA

Slovenija se je zavezala omogočiti dostop do interneta in mobilnega omrežja po
svojem celotnem ozemlju (100 % pokritost). Z internetnim dostopom država poskuša
omogočiti dostop ne le do informacij, ampak predvsem približati storitve, ki jih nudi
prek različnih spletnih strani, med katerim je tudi e-uprava. Preko portala e-uprava
lahko državljani od doma urejamo upravne postopke, ne da bi morali fizično na
upravno enoto.
Tudi lokalne skupnosti se aktivno ukvarjajo z izboljšanjem dostopnosti do interneta.
Vse več občin omogoča brezplačno brezžično internetno omrežje na svojem območju
– kot je že imenovana »Ljubljana free wi-fi«, na katerega se lahko vsak prijave in ga
uporablja.
Dodaten razvoj na področju internetne infrastrukture v Sloveniji predstavlja
izgradnja t. i. »Slovenske internetne hrbtenice«. Ta predstavlja vzpostavitev zelo
hitrega internetnega omrežja, ki ga omogočajo optični vodniki/kabli. Da bi država
in njen največji ponudnik telekomunikacijskih vsebin Telekom Slovenije imeli čim
nižje stroške z vzpostavitvijo optičnega omrežja, je država vpeljala model dobrega
sodelovanja med različnimi infrastrukturnimi panogami – telekomunikacije, železnice,
ceste ter energetika. Tako optičnega kabla ne polaga Telekom Slovenije, ampak ga
polagajo Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji (DARS), Slovenske železnice
in ELES ob vzdrževalnih ter gradbenih delih na lastnih področjih. Torej ob gradnji
ali širitvi avtoceste DARS ob trasi ceste polaga optični kabel. Tako ima Slovenija
vzpostavljeno optično omrežje po celotni trasi avtocestnega križa in ob železniških
trasah, ki so bile prenovljene od leta 2015 naprej.
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PRIMER DOBRE GLOBALNE PRAKSE
KITAJSKE HITRE ŽELEZNICE

Če pogledamo po svetu, je ena največjih vlagateljic v izgradnjo in razvoj infrastrukture
Kitajska. Kitajska poskuša zagotoviti visoko raven prometne infrastrukture po celotni
državi in tako premostiti ogromne razdalje med kraji, ob tem pa se trudi omejiti izpuste
toplogrednih plinov ter smoga, ki že sedaj dušijo velika kitajska mesta. Zato se je
odločila vzpostaviti sodobno, elektrificirano železniško omrežje, ki omogoča prevoz
potnikov z ultra hitrimi vlaki. Do sedaj je vzpostavila že 20.000 km tovrstnih prog (za
lažjo predstavo, to je dvajsetkratna razdalja med Koprom in Mariborom).
Z izgradnjo elektrificiranega železniškega omrežja se v ozračje ne izpušča dodatnih
toplogrednih plinov ali smoga. Slednja se znižujeta tudi s selitvijo prometa s cest na
tire. Dodaten pozitiven učinek predstavlja dostopnost in zbliževanje mest s podeželjem.
Z razvitim železniškim omrežjem so na Kitajskem omilili velike selitve s podeželja v
urbana naselja, saj se lahko ljudje z vlaki vsakodnevno vozijo na delo v mesta, visoka
hitrost vlakov pa omogoča skrajšanje časa potovanja. Dodatno vzpodbudo za uporabo
vlakov kot prevoznega sredstva predstavljajo cene vozovnic, ki so nizke in ljudem
dostopne.

PREDLOGI DEJAVNOSTI V RAZREDU
Delavnica pokriva več sklopov, in sicer seznanjenje učencev z izgradnjo infrastrukture,
delitev infrastrukture in katere vrste poznamo. Učenci se seznanijo, kaj omogoča
telekomunikacijska infrastruktura, in da državam v razvoju koristi. Cilj je spodbuditi
razmišljanje o tem, kaj nam je v življenju pomembno in kako infrastruktura vpliva na
življenje vseh ljudi.

PREDLAGANI PREDMETI IN PRIPADAJOČI VSEBINSKI
SKLOPI (z nekaj predlogi operativnih učnih ciljev)
DRUŽBA (4.–5. razred)
•

Ljudje v prostoru – gospodarske spremembe – 4. razred

Učenci spoznajo vzroke in posledice gospodarskih in drugih sprememb skozi
preteklost na enem od primerov (promet, gospodarstvo, načini življenja in prenos
informacij idr.).
•

Ljudje v prostoru – gospodarske spremembe – 5. razred

Učenci navedejo primere povezanosti in soodvisnosti prebivalcev Zemlje (na
primer skozi vlogo komunikacij, prometa, dobrin idr.),
Spoznajo temeljne pojme: promet, cestno, železniško omrežje, pristanišče,
letališče, potniški in tovorni promet.
GEOGRAFIJA (6.–9. razred)
•

Turizem – 7. razred
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Učenci vrednotijo prometni pomen in prometno povezanost Sredozemlja.
•

Prebivalstvo in način življenja – 8. razred

Učenci utemeljijo razvoj in pomen prometa.
•

Geografska lega Slovenije – 9. razred

Učenci ovrednotijo pomen lege na stičišču naravnih enot Evrope, jezikovnih
skupin in širjenja EU na področju gospodarstva in prometa,
vrednotijo pomen Jadranskega morja za promet,
opiše vrste prometa, njihove prednosti in pomanjkljivost glede na zmogljivost in
onesnaževanje okolja.

DEJAVNOST

Potek (30–45 minut):
Dejavnost izvajamo po predstavitvi Organizacije združenih narodov in Agende 2030 za
trajnostni razvoj. Z učenci si ogledamo video posnetek, ki prikazuje, kako ljudje veliko
časa uporabljamo telefon in s tem pozabimo na komunikacijo z drugimi ljudmi. Učence
vprašamo, za kaj vse uporabljajo internet in za kaj vse bi se ga dalo še uporabiti. Sledi
predstavitev internetne infrastrukture, kako se internet uporablja v lokalnem okolju in
kako v državah po svetu. Po predstavitvi internetne infrastrukture učitelj kategorizira,
kaj spada pod sodobno in kaj pod klasično infrastrukturo. Učencem predstavimo,
kako so migracije ljudi povezane z infrastrukturo. Sledi aktivnost, pri kateri učenci
sestavijo prednostni seznam infrastrukture. Razmisliti morajo, katera infrastruktura je
za življenje najpomembnejša in bi jo zgradili na novo odkritem ozemlju. Po aktivnosti
sledi pogovor in argumentiranje izbire. Poudariti želimo, da telekomunikacijska
infrastruktura ni najpomembnejša za življenje.

PRILOGE

Video posnetek: Prince, E., Can we Auto-Correct Humanity? (12. 9. 2017). Dostopno
prek: https://www.youtube.com/watch?v=dRl8EIhrQjQ
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10

ZMANJŠATI
NEENAKOSTI
ZNOTRAJ DRŽAV
IN MED NJIMI
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PODCILJI
10.1. Do leta 2030 postopno povečati rast dohodka najrevnejših 40 odstotkov
prebivalstva in jo ohraniti nad državnim povprečjem
10.2. Do leta 2030 zagotoviti večjo vlogo vseh ljudi ter spodbujati njihovo
vključevanje v družbeno, gospodarsko in politično življenje, ne glede na starost, spol,
invalidnost, raso, narodnost, poreklo, vero ali ekonomski ali drug status
10.3. Zagotoviti enake možnosti in zmanjšati dejansko neenakost, tudi z odpravo
diskriminatornih zakonov, politik in ravnanja, ter spodbujanjem ustrezne zakonodaje,
politike in ukrepov
10.4. S sprejemanjem politik, zlasti proračunskih, plačnih in politik socialne varnosti,
postopoma doseči večjo enakopravnost
10.5. Izboljšati ureditev in nadzor svetovnih finančnih trgov in ustanov ter okrepiti
izvajanje ustreznih predpisov
10.6. Zagotoviti večjo zastopanost in vlogo držav v razvoju pri odločanju v
mednarodnih ekonomskih in finančnih ustanovah za njihovo večjo učinkovitost,
zanesljivost, odgovornost in verodostojnost
10.7. Omogočiti urejene, varne, zakonite in odgovorne migracije ter mobilnost ljudi,
tudi z izvajanjem načrtovanih in dobro upravljanih migracijskih politik
10.a. Uresničevati načelo posebne in drugačne obravnave za države v razvoju, zlasti
najmanj razvite države, v skladu s sporazumi Svetovne trgovinske organizacije
10.b. Spodbujati uradno razvojno pomoč in finančne tokove, tudi neposredne
tuje naložbe, v države, ki najbolj potrebujejo pomoč, zlasti najmanj razvite države,
afriške države, male otoške države in neobalne države v razvoju v skladu z njihovimi
nacionalnimi programi in načrti
10.c. Do leta 2030 zmanjšati transakcijske stroške nakazil migrantov na manj kot tri
odstotke in odpraviti transakcijske poti, pri katerih stroški presegajo pet odstotkov.

PREDSTAVITEV CILJA
GLOBALNA RAVEN
•

Neenakost pomeni, da v družbi na določenih področjih obstajajo razlike med
ljudmi (kot je na primer: nepravična porazdelitev finančnih sredstev na svetu,
izključevanje drugačnih iz številnih področij družbenega delovanja itd.).

•

Na svetu je veliko število revnih ljudi (780 milijonov), ki imajo v lasti zelo
majhen delež svetovnega premoženja, približno 3 %, medtem ko ima zelo
malo število zelo bogatih ljudi v lasti več kot 80 % svetovnega premoženja
(slika spodaj).
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•

Dohodkovna neenakost narašča, saj bogati postajajo še bogatejši, tisti, ki
imajo manj, pa ostajajo na istem oziroma se njihov položaj še poslabšuje.

•

Kar 75 % gospodinjstev držav v razvoju danes živi v razmerah, kjer je
prihodek bolj neenako porazdeljen, kot je bil 30 let nazaj.

•

Neenakost vpliva tudi na gospodarsko rast, saj si revni ne morejo privoščiti
veliko dobrin in tako ostaja povpraševanje v zelo revnih državah skromno.
Dohodkovna neenakost je še vedno najnižja v Evropi in najvišja na Bližnjem
vzhodu.

•

Za zmanjšanje neenakosti bi politike morale upoštevati potrebe prikrajšanih
in zapostavljenih skupin prebivalstva.

•

Neenakost in revščina sta medsebojno povezani. Revni so po navadi izključeni
iz družbe, zapostavljeni in prikrajšani, saj so velikokrat za svoje delo slabo
plačani.

Slika 1: prikaz porazdelitve premoženja glede na prebivalce na svetu

Na svetu dohodkovne neenakosti znotraj držav naraščajo, med državami pa se
je neenakost v zadnjem času zmanjšala zaradi velikega gospodarskega napredka
določenih držav, kot so Indija, Kitajska in Brazilija. Še vseeno pa predstavlja velik
problem tudi neenakost med državami.
Vlade držav lahko veliko prispevajo k izboljšanju stanja z različnimi politikami, tudi
z davki na dohodke in na premoženje. Po navadi tisti, ki imajo več, plačajo višje
davke, zaradi česar se neenakosti zmanjšujejo. Takšna davčna politika se je izkazala
kot uspešna pri zmanjševanju neenakosti. Žal pa obstajajo tudi številni načini, kako
se bogati izognejo plačevanju davkov, tudi s prikrivanjem dohodkov ali prenosu v
področja/države, kjer so davki nizki (t. i. davčne oaze).
Poleg obdavčevanja dohodkov bogatih lahko država uvede tudi druge politike.
Pogosto se države odločijo pomagati najrevnejšim državljanom na različne načine:
z zagotavljanjem cenejše hrane, nižjimi najemninami za stanovanje, oskrbo otrok.
Poznamo tudi posredne oblike pomoči: brezplačno šolstvo, zdravstvo, nadzor nad
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cenami prehrambnih proizvodov. Brezplačno šolstvo omogoča, da tudi otroci iz
revnejših družin pridobijo izobrazbo in se tako usposobijo za bolje plačano delo.

LOKALNA RAVEN

Slovenija ima eno najnižjih stopenj dohodkovne neenakosti. Nižja je kot drugod po
svetu, pa vendar še vedno obstaja. Nedavna gospodarska kriza je nekoliko povečala
dohodkovno neenakost, predvsem zato, ker so ljudje izgubili službe. Brezposelnim
in socialno ogroženim država delno pomaga s socialno pomočjo. Nizka dohodkovna
neenakost v Sloveniji je v veliki meri posledica ukrepov na področju davkov in socialne
politike, ki pomagajo bolj pravično porazdeliti dohodek. To pomeni, da država zagotovi
podporo socialno ogroženim oziroma prebivalcem z nižjimi dohodki, saj poznamo
različne oblike socialne pomoči in socialne zaščite, kot so plačan porodniški dopust,
očetovski dopust ob rojstvu otroka, denarna socialna pomoč za socialno ogrožene
posameznike, nadomestilo za brezposelnost, otroški dodatek, državna štipendija
študentom, katerih starši imajo nizek dohodek, brezplačno šolstvo, itd.

NEENAKOST IN MIGRACIJE:
•

Čeprav neenakost ni glavni razlog za migracije, pa odsotnost dostojnega dela,
storitev, socialne zaščite, trajnostnega okolja, je.

•

Razlikovanje na podlagi rase, izvora, vere, kulture, dohodka, itd. je v številnih
primerih povod za selitev, saj to lahko pomeni ogrožanje človekove varnosti.
Tako se ljudje odločijo preseliti tja, kjer se počutijo bolj varne in zaželene.

•

Migranti morajo biti obravnavani enako kot državljani oziroma za opravljeno
enako delo plačani enako kot državljani tiste države, vendar je nemalokrat
situacija popolnoma drugačna. Migrante izkoriščajo, slabo so plačani, delajo
nezakonito, podvrženi so grožnjam itd.

•

Migrantke so veliko bolj ogrožene kot moški in so bolj podvržene izkoriščanju.

•

Migracije so lahko povod za zmanjšanje dohodkovne neenakosti – tako v
državah, od koder migranti prihajajo (izvornih državah), kot tudi v državah,
kamor se priseljujejo (ciljnih državah). V slednjih prispevajo pri zmanjševanju
dohodkovne neenakosti tako, da prispevajo h gospodarski rasti. V izvornih
državah pa k zmanjšanju neenakosti prispevajo s tem, da del dohodka pošljejo
domačim in tako svojim družinam omogočijo boljše življenje. Migracije pa
lahko prispevajo tudi k zmanjšanju neenakosti na podlagi kulture, rase, vere
in pripadnosti določeni drugačni družbeni skupini.

PRIMER DOBRE PRAKSE GLOBALNO
SKLAD SDG

Sklad SDG je mednarodni razvojni mehanizem, ki so ga v letu 2014 ustanovili
Združeni narodi, da bi podprli dejavnosti trajnostnega razvoja in predvsem s finančnimi
sredstvi podprli tiste, ki pomoč potrebujejo. Sklad SDG se ukvarja predvsem s tem,
kako uresničevati cilje trajnostnega razvoja. Pri uresničevanju 10. cilja se sklad
osredotoča na neenakosti, ki jih utrpijo predvsem ženske, dekleta, avtohtona ljudstva,
starejši ljudje, mladi in tisti, ki živijo v geografsko izoliranih skupnostih (ki so že tako
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bolj podvrženi neenakosti). V Tanzaniji Sklad SDG tem ciljnim skupinam pomaga
s programi javnih del, ozaveščanjem o načrtovanju družine in osnovnošolskim ter
srednješolskim izobraževanjem. Tako so ranljive skupine bolj ozaveščene, z izobrazbo
pa jim je omogočena zaposlitev in lasten zaslužek, kar zmanjšuje neenakosti.

PRIMER DOBRE PRAKSE LOKALNO
PROJEKT POMEŽIK SONCU

Pomežik Soncu je projekt, ki ga organizira Zveza prijateljev mladine Slovenije, z
namenom, da se čim večjemu številu otrok, ki prihajajo iz socialno ogroženih družin,
omogoči brezplačne počitnice na morju. Projekt deluje tako, da ljudje prispevajo
določene vsote denarja, s katerimi je potem otrokom omogočeno letovanje. Zaradi
tega projekta tako otroci, katerih starši imajo nizek dohodek ali pa so brezposelni, niso
več tako izključeni iz svoje družbe, saj počnejo enake stvari kot njihovi vrstniki.

PREDLAGANE AKTIVNOSTI V RAZREDU
Pri delavnici učencem na konkretnem primeru predstavimo neenakost – razdelimo
jim različno kakovosten in številčen likovni material, iz katerega morajo vsi ustvariti
enako. S tem spodbudimo razmišljanje o neenakosti in o pravičnosti, hkrati pa že
poskušamo doseči, da bi učenci samostojno, brez naših navodil, poskušali iskati
rešitve za zmanjševanje neenakosti. Nato neenakost predstavimo tudi teoretično, in
sicer učencem s pomočjo slikovnega gradiva prikažemo razporeditev premoženja ljudi
na svetu. Seznanimo jih tudi s pojmom dohodkovne neenakosti in možnimi ukrepi za
zmanjševanje te. Učenci spoznajo primere dobre prakse na ravni Slovenije kot tudi po
svetu.

PREDLAGANI PREDMETI IN PRIPADAJOČI VSEBINSKI
SKLOPI (z nekaj predlogi operativnih učnih ciljev)
DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA (7.–9. razred)
•

Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah – 7. razred

Učenci razvijajo občutljivost za kršitve človekovih pravic in motavacijo za
njihovo varovanje.
Učenci spoznajo glavna etična načela, vgrajena z opredelitve človekovih pravic.
Učenci se seznanijo z nevladnimi organizacijami, ki si prizadevajo za uveljavljanje
človekovih pravic.
•

Posameznik, skupnosti, država – 7. razred

Razumejo pomen dialoga in sodelovanje ter solidarnosti.
•

Finance, delo in gospodarstvo – 8. razred

Učenci razvijajo sposobnost za razumevanje načela družbene pravičnosti.
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Učenci se seznanijo z ekonomskimi pravicami državljanov in se zavedajo
njihovega pomena.
Razvijajo stališča v zvezi z ekonomskimi pravicami.
Učenci pridobivajo osnovne informacije o kapitalističnem gospodarstvu.
Učenci se seznanijo z nekaterimi ekonomskimi pojmi.
•

Svetovna skupnost – 8. razred

Učenci razvijajo sposobnost etičnega presojanja in spoznavajo ekonomske in
družbenorazvojne alternative, ki omogočajo trajnostni razvoj.
Učenci spoznavajo aktivnosti in gibanja za rešitev vprašanj (neenakost). Razvijajo
motivacijo in stališča do aktivnosti in gibanj.
SPOZNAVANJE OKOLJA (1.–3. razred)
•

Skupnosti

Razumejo pomen denarja. – 3. razred
Razumejo nekatere pasti potrošništva. – 3. razred
Vedo, da denar dobimo v zameno za opravljeno delo. – 3. razred
Razlikujejo med osnovnimi vrednostmi denarja. – 3. razred
•

Odnosi

Spoznajo, da ima vsak človek pravice in dolžnosti ter opišejo razlike med
pravicami in dolžnostmi. – 1. razred
Spoznajo, da smo ljudje različni, in razumejo različnost. – 2. razred
Vedo, da morajo biti vsem (ne glede na razlike) dani pogoji, da živimo človeka
vredno življenje. – 2. razred
Razumejo nujnost sodelovanja in medsebojne strpnosti med ljudmi. – 3. razred
Vedo, da je prav, da si ljudje med seboj pomagajo v raznih stiskah (neenakost).
– 3. razred
Razložijo, kaj je solidarnost. – 3. razred
DRUŽBA (4.–5 razred)
•

Ljudje v družbi – 4. razred

Poznajo različne (svoje) družbene vloge in primerna ravnanja v teh vlogah.
Poznajo in razumejo temeljne pravice, dolžnosti in odgovornosti (do sebe in
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drugih).
Ob primerih prepoznajo uveljavljanje človekovih in otrokovih pravic in dolžnosti.
Razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja neenakosti.
•

Ljudje v družbi – 5. razred

Razložijo selitve prebivalcev, vzroke in posledice selitev.
Spoznajo, da so ljudje v skupnosti različni (na primer: po starosti, veri, spolni
usmerjenosti, etnični pripadnosti, družbenoekonomskem statusu; družbene,
kulturne razlike idr.) In prepoznajo stereotipe v povezavi z njimi.
Spoznajo vrste sodelovanja in medsebojne pomoči (npr. prostovoljno delo,
društva ipd.).
GEOGRAFIJA (6. – 9. razred)
Spoštuje neenakost. – 6., 7., 8. in 9. razred
Se vživi v položaj drugih ljudi. – 6., 7., 8. in 9. razred
Razume sonaravni razvoj in odgovornost za ohranjanje ustreznih življenjskih
razmer za prihodnje generacije in se tako tudi ravna. – 6., 7., 8. in 9. razred
Ob študiju primerov spoznava aktualna vprašanja Evrope (neenakost). – 7. razred
Ob študiju primerov z različnih celin spoznava žgoča vprašanja sodobnega sveta
(neenakost). – 8. razred
Na podlagi različnih virov, statističnih podatkov in digitalnih gradiv oblikuje
izvlečke, sklepe in nakazuje rešitve. – 9. razred
Razloži vzroke in posledice selitev prebivalstva v Sloveniji in EU. – 9. razred

DEJAVNOST

Potek (45 minut):
Dejavnost izvajamo po predstavitvi Organizacija združenih narodov in Agende 2030
za trajnostni razvoj.
Učence razdelimo v 4 skupine. Vsaki skupini damo različen likovni material (tako po
količini kot tudi po kakovosti ter raznovrstnosti). Naročimo jim, da naj ustvarijo nekaj,
na kar pomislijo, ko slišijo besedo pomlad. S to dejavnostjo povzročimo neenakost in
želimo spodbuditi empatijo učencev, s katero bi začeli doživljati neenakost ter počutje
ob tem. Prav tako s tem spodbudimo, da učenci sami poskušajo reševati neenakost
tako, da si med seboj likovni material izposodijo oziroma delijo.
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V nadaljevanju jim pojasnimo, da smo to naredili namenoma, da bi prikazali neenakost
in in izzive odpravljanja te na globalni ravni. Učencem predstavimo ranljivejše skupine,
ki so neenakostim še toliko bolj izpostavljene, in se pogovorimo o vzrokih. Učence
pri uri natančneje seznanimo z ekonomsko neenakostjo oziroma z razporeditvijo
premoženja ljudi po svetu. Seznanimo jih tudi z dohodkovno neenakostjo in nekaterimi
ekonomskimi pojmi ter pojavi. Kot smo reševanje neenakosti z dejavnostjo želeli
spodbuditi v uvodnem delu, to pri uri nadaljujemo – učencem predstavimo vrste
ukrepov za zmanjševanje neenakosti tako splošno kot tudi v Sloveniji.
Učno uro bi lahko izvedli tudi v dveh šolskih urah, in sicer v sklopu likovne vzgoje.
Prvo uro bi izvedli kot omenjeno, nato pa bi drugo šolsko uro delavnico nadaljevali.
Po razlagi in predstavitvi neenakosti bi učencem naročili, da naj s kombinirano tehniko
naredijo sliko, ki bi vsebovala dva portreta. En portret bi predstavljal njih, drug portret
pa nekoga, ki jim je neenak. Pri tem bi jih usmerili in spodbujali, da iščejo čim več
oseb, ki so jim neenake. Ustvarili bi kombinirano tehniko, in sicer tempero ter kolaž,
uporabljali pa bi črno–bel kontrast. Učencem bi naročili, da najprej s tempera barvo
narišejo oba portreta, nato pa s kolažem predstavijo oblike pomoči neenakim (npr.
narišejo svoj portret in portret slabovidne osebe, osebe z očali; oblika pomoči pa bi
bila, da učenec v šoli sedi spredaj).
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POSKRBETI ZA
ODPRTA, VARNA,
VZDRŽLJIVA IN
TRAJNOSTNA
MESTA IN
NASELJA
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PODCILJI
11.1 Do leta 2030 vsem zagotoviti dostop do ustreznega, varnega in cenovno
sprejemljivega prebivališča in osnovnih storitev ter komunalno urediti siromašne
mestne četrti.
11.2 Do leta 2030 vsem omogočiti uporabo varnega, cenovno sprejemljivega,
dostopnega in trajnostnega prevoza ter izboljšati prometno varnost, zlasti z boljšimi
možnostmi javnega prevoza, s posebnim poudarkom na potrebah ljudi v težkih
življenjskih okoliščinah, žensk, otrok, invalidov in starejših.
11.3 Do leta 2030 pospešiti odprto in trajnostno urbanizacijo ter možnost
vključujočega, celostnega in trajnostnega načrtovanja in upravljanja naselij v vseh
državah.
11.4 Okrepiti prizadevanja za varstvo in ohranjanje svetovne kulturne in naravne
dediščine.
11.5
Do leta 2030 občutno zmanjšati število umrlih in prizadetih ter neposredne
gospodarske izgube na ravni svetovnega BDP zaradi naravnih in drugih nesreč, tudi v
povezavi z vodo, pri čemer je treba zlasti poskrbeti za varnost revnih in ljudi, ki živijo
v težkih razmerah.
11.6 Do leta 2030 zmanjšati škodljive okoljske vplive mest na osebo, s posebnim
poudarkom na kakovosti zraka in ustreznem ravnanju s komunalnimi in drugimi
odpadki.
11.7 Do leta 2030 zagotoviti splošen dostop do varnih, odprtih in dostopnih zelenih
in javnih površin, zlasti za ženske in otroke, starejše in invalide.
11.a
Spodbujati pozitivne gospodarske, družbene in okoljske povezave med
mestnimi, primestnimi in podeželskimi območji z ustreznim državnim in regionalnim
razvojnim načrtovanjem.
11.b Do leta 2020 občutno povečati število mest in naselij, ki sprejemajo
in izvajajo celostne politike in načrte za vključevanje, učinkovito rabo virov, blažitev
podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter varnost pred nesrečami, hkrati pa se
posvečati celostnemu obvladovanju tveganja naravnih nesreč na vseh ravneh v skladu
s Sendajskim okvirom za zmanjšanje tveganja nesreč za obdobje 2015–2030.
11.c Pomagati najmanj razvitim državam pri gradnji trajnostnih in vzdržljivih
stavb iz lokalnih materialov, tudi s finančno in tehnično podporo.
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PREDSTAVITEV CILJA
•

92 % vseh migrantov v ZDA živi v mestih, podobno je v Veliki Britaniji in
Kanadi (95 %) ter Avstraliji (99 %).

•

Če so bili migranti in begunci v 80-ih letih prejšnjega stoletja zdoma v
povprečju 9 let, so danes v tujini povprečno že 20 let.

•

Leta 2014 je bilo dolgotrajno razseljenih beguncev 12,8 milijonov, torej več,
kot je celotnega prebivalstva Grčije.

•

Vsak teden se med 1,5 in 3 milijoni ljudi preseli v mesto.

•

Med desetimi najbolj vzdržljivimi mesti na svetu najdemo zgolj dve evropski
mesti (Stockholm in Zürich). Preostalih osem se nahaja v Kanadi in ZDA.

Enajsti v sklopu ciljev trajnostnega razvoja gradi svoj zanos okrog vizije, da do leta
2030 vsem zagotovimo dostop do ustreznega, varnega in cenovno sprejemljivega
prebivališča ter osnovnih storitev in komunalno uredimo siromašne mestne četrti. Do
leta 2030 je potrebno omogočiti uporabo trajnostnega prevoza in izboljšati možnost
koriščenja javnega prevoza. Prav tako je potrebno pospešiti trajnostno urbanizacijo in
okrepiti prizadevanja za varstvo ter ohranjanje svetovne kulturne in naravne dediščine.
Eden izmed podciljev je tudi povečati število mest in naselij, ki sprejmejo ter izvajajo
celostne politike za učinkovito rabo virov.

GLOBALNA RAVEN

V zadnjih desetletjih je svet doživel nepričakovano rast urbanega prebivalstva. Leta
2015 je približno 4 milijarde ljudi – 54 % celotne svetovne populacije – živelo v
mestih. Hitra urbanizacija je privedla do velikih izzivov, vključno s hitro rastočimi
revnejšimi četrtmi, večjim onesnaževanjem okolja, neustreznimi osnovnimi storitvami
in nerazvito infrastrukturo ter nenačrtovanimi pritiski na mesta, zaradi katerih so mesta
ranljivejša in manj odporna na naravne katastrofe. Boljše načrtovanje je potrebno
zaradi ustvarjanja vključujočih, varnih, odpornih in trajnostnih mest. Maja 2017 je 149
držav pripravljalo nacionalne programe urbanih politik. Odstotek urbane populacije,
ki živi v revnejših četrtih v državah v razvoju, je od leta 2000 do leta 2014 padel za
9 %. Vendar število urbanega prebivalstva v revnejših četrtih še vedno narašča, kar je
posledica rasti prebivalstva, pomanjkanja primernih lokacij in slabih stanovanjskih
politik. Leta 2014 je približno 880 milijonov ljudi živelo v revnejših četrtih, kar je za
92 milijonov več kot leta 2000. Druga težava, s katero se soočajo moderna mesta, je
nenačrtovano priseljevanje, zaradi katerih mesta širijo svoje geografske meje. Širjenje
urbanega prostora med letoma 2000 in 2015 je privedlo do manjše odpornosti na naravne
katastrofe. Zaradi nenačrtovanega preseljevanja prihaja tudi do slabšega upravljanja z
odpadki, kar predstavlja eno najpomembnejših urbanih storitev. Po podatkih za 101
državo v obdobju med letoma 2009 in 2013 so bile zgolj 65 % prebivalstva zagotovljene
mestne storitve upravljanja z odpadki. V zadnjih letih je v porastu tudi onesnaževanje
zraka. Po zadnjih podatkih Svetovne zdravstvene organizacije kar 9 od 10 prebivalcev
mest diha zrak, ki ne ustreza najnovejšim zdravstvenim standardom in smernicam.

88

Cilj 11
LOKALNA RAVEN

Mestna občina Ljubljana (MOL) se je odločila za pripravo Trajnostne urbane strategije
2014–2020, ki izhaja iz potrebe po opredelitvi urbane platforme za uskladitev sektorskih
razvojnih programov, politik in načrtov v MOL. MOL se je v dokumentu prepoznala
kot trajnostno načrtovano in upravljano mesto s šestimi ključnimi usmeritvami. Prva
usmeritev je prilagajanje na podnebne spremembe, sledijo ji izboljšanje kakovosti in
rabe voda ter upravljavskih središč, učinkovita raba prostora v urbanih območjih z
regeneracijo in uvedbo novih dejavnosti, sodobno ravnanje z odpadki ter učinkovito,
trajnostno naravnano delovanje javne uprave. Ljubljana je leta 2016 postala Zelena
prestolnica Evrope, s čimer je postala prvo in edino mesto v srednji oziroma severnovzhodni Evropi s tem nazivom. Ljubljana je nagrado prejela zaradi svoje okoljske
ozaveščenosti, tudi na račun Vizije 2025 in implementacije številnih zelenih strategij v
zadnjem desetletju, na primer Program okoljske zaščite, Načrt za trajnostno energijo,
Načrt za trajnostno mobilnost in reorganizacija prometnih povezav.

IZZIVI URBANIZACIJE

Sodobne spremembe v smeri globalizacije in liberalne ekonomije, hiter razvoj
komunikacijske ter informacijske tehnologije, naraščajoča konkurenčnost med mesti,
ekološka osveščenost in demokratizacija so le nekateri od vzrokov, ki pogojujejo
spremembe v procesu urbanizacije. Urbano širjenje nastopi, ko stopnja spreminjanja
namena zemljišč preseže stopnjo rasti prebivalstva. Širjenje mest zahteva večjo
ponudbo energije, več prometne infrastrukture in večjo porabo zemljišč. To škodi
naravnemu okolju in povečuje emisije toplogrednih plinov, kar povzroča podnebne
spremembe. Posledica tega je neposreden vpliv urbanega širjenja na kakovost
življenja ljudi, ki živijo v mestih ali okoli njih (Poročilo Evropske agencije za okolje
2006). Urbano širjenje je predvsem odraz sprememb življenjskih slogov in vzorcev
porabe, ne pa rasti prebivalstva. Povečane zahteve po stanovanjih, hrani, prevozu in
turizmu zahtevajo vedno več zemljišč. Čeprav se proces urbanizacije upočasnjuje, se
delež mestnega prebivalstva še naprej povečuje in bo do leta 2050 presegel 80 %.
Ker se delež mestnega prebivalstva vztrajno veča, bodo mesta v prihodnosti vedno
bolj soočena z izzivom zagotavljanja ustreznih storitev in visoke kakovosti življenja
naraščajočemu prebivalstvu (Ministrstvo za okolje in prostor 2016).

MIGRACIJE KOT PRILOŽNOST ZA KREPITEV
ODPRTOSTI, TRAJNOSTI IN VZDRŽLJIVOSTI
MEST
Upravljanje z migrantsko problematiko na vseh ravneh predstavlja velik izziv za
politične odločevalce, hkrati pa predstavlja veliko priložnost za lokalne oblasti,
predvsem za mesta, ki so izpostavljena migracijskim tokovom. Mesta lahko po tej poti
krepijo svojo vzdržljivost, postanejo infrastrukturno inovativna, hkrati pa vzpodbujajo
socialno povezanost. Ko mesto gosti veliko število razseljenih oseb, lahko postane
zanimivo za mednarodne investicije. Mesta lahko uporabijo tovrstna sredstva za
izgradnjo boljše infrastrukture in izboljšajo socialne storitve za vse prebivalce
(Rockefeller Foundation 2017, 3).
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Kot primer dobre prakse izpostavljamo glavno mesto Jordanije (Aman), kjer
mestna oblast s posojili Evropske banke za obnovo in razvoj (European Bank for
Reconstruction and Development – EBRD) naslavlja izgubljene generacije zaradi
vse večjega števila beguncev in vlaga v modernizacijo komunalnega sektorja ter
drugih storitev za vse prebivalce (Medium 2017). Primer dobre prakse odprtosti
mesta predstavlja Pariz, saj mesto nima formalnih pristojnosti za oblikovanje vizije
glede vključevanja begunske populacije. Zaradi odsotnosti nacionalnega okvira so
lokalne oblasti v Parizu vzpostavile centre dobrodošlice za begunce, hkrati pa so
razvile projekt z naslovom ‘Mobilizacija pariške skupnosti za izrekanje dobrodošlice
beguncem’ (prav tam). Gre za strateški dokument, ki se ukvarja z upravljanjem z
najbolj ranljivimi skupinami beguncev, torej z mladoletnimi begunci brez spremstva
in brezdomci, ter jih vključuje v obstoječo begunsko in tudi lokalno skupnost.

PRIMER DOBRE LOKALNE PRAKSE
ONKRAJ GRADBIŠČA

Dolgo zaprto gradbišče ob Resljevi ulici v Ljubljani se v sodelovanju z okoliškimi
prebivalci in drugimi zainteresiranimi spreminja v skupnostni prostor, namenjen
vrtovom, druženju, ekologiji, izobraževanju ter kulturi. Tako se uresničuje cilj projekta
Onkraj gradbišča, ki predstavlja potencial mestnih degradiranih območij in njihovega
prevrednotenja ter skupnostnih intervencij (KUD Obrat, 2017).
Skupnostne urbane vrtove Onkraj gradbišča lahko razumemo kot pionirski primer
novega pristopa k urejanju javnega prostora in k reševanju pomanjkanja obdelovalnih
površin. Projekt je nastal na pobudo KUD Obrat, pri rabi prostora pa se je oprl na
želje lokalnih prebivalcev, ki so v četrti Tabor pogrešali prostor za druženje, zelenje in
vrtičke. Po dogovoru z MOL, ki je lastnica zemljišča, so dobili dovoljenje za uporabo
prostora za čas trajanja projekta ‘Vrt mimo grede’ (v okviru festivala Mladi levi), ki je
potekal avgusta 2010. Približno 100 uporabnikov trenutno obdeluje okoli 40 vrtičkov
in sodeluje pri raznih javnih ter skupnostnih dogodkih (prav tam). Trenutno ni zaznati,
da bi ciljno vključevali priseljence, zagotovo pa lahko skupnostni vrtovi drugod služijo
kot primer dobre prakse za vključevanje priseljencev, saj predstavljajo tudi možnost
izobraževanja in interakcije različnih kultur.

PRIMER DOBRE GLOBALNE PRAKSE
LITTLE HAITI GARDEN

Skupnostni vrtovi so odigrali veliko vlogo pri skupnostih, ki so se soočale s travmami
razseljenih oseb, predvsem migrantov in beguncev. Za to populacijo so skupnostni
vrtovi kot motor za vzpostavitev občutka pripadnosti, tkanja novih socialnih vezi
in ohranjanja svojih kulturnih posebnosti. Little Haiti Garden v Miamiju (Združene
države Amerike) je specializiran skupnostni vrt, kjer haitijska skupnost uporablja
tradicionalne tehnike za gojenje izdelkov, kot so callaloo in calabaza. Ta skupnostni
vrt se nahaja enem izmed najrevnejših območij v zvezni državi, zaradi česar ima
močno ekonomsko komponento. Organizirajo tudi različne delavnice in omogočajo
pridobivanje novih znanj, s čimer haitijska skupnost svoje izdelke uspešno prodaja
lokalnim trgovinam ter restavracijam, kar jim zagotavlja nekaj sredstev. Zvezna država
Kalifornija finančno podpira kar nekaj skupnostnih vrtov, s čimer skuša izboljšati
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duševno zdravje migrantov in oseb z nizkimi dohodki. Patricia Leigh Brown (New
York Times) je zapisala, da vrtovi v beguncih vzpodbudijo iskanje smisla, kar velja
predvsem starejše, ki so zaradi jezikovnih ovir prepogosto izolirani, revni in depresivni.

PREDLOGI DEJAVNOSTI V RAZREDU
Delavnica izpostavlja hitro urbanizacijo in izzive, s katerimi se soočamo vsi, na lokalni
ter globalni ravni. Cilj delavnice je, da otroci spoznavajo glavne značilnosti trajnostnih
oziroma pametnih mest in urbanega vrtnarjenja kot možnosti grajenja drugačnega
urbanega prostora.
V tem sklopu tem sta predlagani dve dejavnosti v razredu z možnostjo izbire. Druga
aktivnost je usmerjena v načrtovanje šolskega vrtička. Sklop izpostavlja trajnostna
mesta in urbano vrtnarjenje.

PREDLAGANI PREDMETI IN PRIPADAJOČI VSEBINSKI
SKLOPI (z nekaj predlogi operativnih učnih ciljev)
DRUŽBA (4. in 5. razred)
•

razumejo, kaj vpliva na družbeni razvoj, analizirajo in vrednotijo različne
učinke družbenih sprememb (razvoj in napredek, družbene težave),

•

razvijajo razumevanje o pomenu sodelovanja med ljudmi; spoznavajo načine
in oblike sodelovanja, tekmovanja in reševanja sporov,

•

uporabljajo različne veščine komuniciranja in sodelovanja.

NARAVOSLOVJE (6. in 7. razred)
•

razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem vse
narave in biosfere nasploh, s sonaravno rabo krajine in trajnostnim razvojem,
še posebej na zavarovanih območjih,

•

učenci uporabljajo različne veščine komuniciranja in sodelovanja,

•

učenci razumejo, kaj vpliva na družbeni razvoj, analizirajo in vrednotijo
različne učinke družbenih sprememb (razvoj in napredek, družbene težave),

•

učenci razvijajo razumevanje o pomenu sodelovanja med ljudmi; spoznavajo
načine in oblike sodelovanja, tekmovanja in reševanja sporov,

•

učenci razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem
vse narave in biosfere nasploh, s sonaravno rabo krajine in trajnostnim
razvojem, še posebej na zavarovanih območjih.
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1. AKTIVNOST: ČASOVNI STROJ (predlagani 2 šolski uri)
Učenci se posedejo v krog in učitelj jim poda navodila za dejavnost.
Primer scenarija, ki ga učitelj prebere učencem:
Smo v letu 2030 in število prebivalcev je v Ljubljani narastlo na 600.000, v svetu
pa na 10 bilijonov. Stiske se kažejo v večanju revščine, pomanjkanju hrane in pitne
vode, primanjkuje zelenih površin. Vse več ljudi izgublja upanje, da se lahko kaj
spremeni na bolje. Veliko je izzivov, s katerimi se je potrebno spopasti. Povečuje se
onesnaženost zraka in okolja. Nerazvita infrastruktura zavira razvoj mest. Rešitve se
kažejo v ustvarjanju vse več zelenih površin, ki so lahko v obliki skupnostnih vrtov.
Idej za rešitev iz kriznih časov je veliko. Zapišite ideje, ki lahko pomagajo pri razvoju
mesta Ljubljane.
NAVODILA ZA UČENCE:
Vsak od učencev si vzame nekaj listkov, na katere bo zapisal svoja predvidevanja za
nekaj desetletij naprej. Učitelj na tla pripravi dva časovna trakova. Prvi predstavlja
PRIHODNOST LJUBLJANE in drugi predstavlja PRIHODNOST SVETA. Vsak
učenec ideje zapiše na listič in ga umesti na časovni trak.
•

Vprašanja, ki jih lahko učitelj uporabi pri usmerjanju procesa, so naslednja:

•

Kaj mislite, da se bo zgodilo z mestom Ljubljana čez 10, 20 ali 30 let?

•

Na katerih področjih mislite, da bodo v mestu Ljubljana ali v svetu če 10, 20
ali 30 let največ izzivov? Izzive tudi zapišite.

•

Kje bi se igrali, tekali, družili, če bi namesto zelenih parkov in dreves zgradili
nakupovalne centre ali parkirišča?

SKUPINSKA RAZPRAVA V RAZREDU:
Po želji učenci predstavijo svoje ideje celotnemu razredu. Kot učitelj spodbujajte
odgovore na te ideje in zastavljajte dodatna vprašanja; le, če je primerno, skušajte
doseči sporazumno strinjanje s pobudami. Učitelj naj z učenci poišče kreativne rešitve,
ki bi pomagale mestu na poti k trajnostnem razvoju.
PRILOGA: PRIMER ČASOVNIC ZA AKTIVNOST
LJUBLJANA:
Leto 2020

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

3000

2030

2040

2050

2060

2070

2080

2090

3000

SVET:
Leto 2020
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KATEGORIJE, O KATERIH UČENCI RAZMIŠLJAJO IN NAPOVEDUJEJO
PRIHODNOST:
1. ZDRAVJE
2. HRANA
3. ZRAK IN VODA
4. ZELENE POVRŠINE
5. INFRASTRUKTURA

2. AKTIVNOST: NAČRTOVANJE ŠOLSKEGA VRTIČKA
Učence
razdelite
v
skupine po tri ali štiri in
jim razdelite pripomočke
(listi, pisala).
Učenci lahko v dvojicah
ali v večjih skupinah
pripravijo
načrt
za
izvedljiv zelenjavni ali
zeliščni vrt v neposredni
okolici šole. Na list
papirja zapišejo svoja
realistična pričakovanja
in želje. Sestavijo svoja
pravila, kakšen naj bi bil
pričakovan odnos do vrta
in okolice ter odnos do
soudeležencev.
Če so učenci navdušeni nad idejo o vrtu, je pomembno dobro načrtovanje z majhnimi
kratkoročnimi cilji. Ko pride do realizacije, je potrebno upoštevati zmožnosti, potrebe,
želje in sredstva. Učitelj naj ohranja stik z učenci in jih spodbuja pri načrtovanju ter k
zdravemu načinu življenja in vzpostavljanju sprejemajoče širše šolske skupnosti. Šola,
šolska okolica in vrt naj krepita varen prostor, kjer se bodo učenci počutili sprejeto.
Naučili se bodo skupinskega sodelovanja, reševanja problemov, oblikovanja in varne
uporabe orodja. Pri njih pa bomo krepili pozitiven odnos do zemlje, ljudi, spoštovanje
narave in naravnih virov ter spoštovanje raznolikosti in različnosti.
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ZAGOTOVITI
TRAJNOSTNE
NAČINE
PROIZVODNJE IN
PORABE
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PODCILJI
12.1 Izvajati desetletni okvir programov trajnostne proizvodnje in porabe, pri
čemer morajo vse države sprejeti ukrepe in razvite države prevzeti vodilno vlogo, ob
upoštevanju razvoja in možnosti držav v razvoju.
12.2 Do leta 2030 doseči trajnostno gospodarjenje z naravnimi viri in njihovo
učinkovito rabo.
12.3 Do leta 2030 na svetovni ravni prepoloviti količino zavržene hrane na prebivalca
v prodaji na drobno in pri potrošnikih ter zmanjšati izgube hrane vzdolž proizvodne in
dobavne verige, skupaj z izgubami po spravilu pridelka.
12.4 Do leta 2020 zagotoviti ustrezno ravnanje s kemikalijami in vsemi odpadnimi
snovmi v celotnem življenjskem ciklu v skladu z dogovorjenimi mednarodnimi okviri
ter občutno zmanjšati njihovo sproščanje v zrak, vodo in tla, da se čim bolj zmanjšajo
njihovi škodljivi vplivi na zdravje ljudi in okolje.
12.5 Do leta 2030 občutno zmanjšati količino odpadkov s preventivnimi ukrepi,
zmanjševanjem porabe, recikliranjem in ponovno uporabo.
12.6 Podjetja, zlasti velika in mednarodna podjetja, spodbujati, naj uvedejo
trajnostne pristope in v poročanje vključijo informacije o trajnosti.
12.7 Spodbujati trajnostno javno naročanje v skladu z državnimi politikami in
prednostnimi usmeritvami.
12.8 Do leta 2030 zagotoviti, da bodo ljudje povsod po svetu ustrezno seznanjeni in
ozaveščeni za trajnostni razvoj in sonaraven način življenja.
12.a Podpirati države v razvoju pri krepitvi znanstvenih in tehnoloških
zmogljivosti za prehod na bolj trajnostno proizvodnjo in porabo.
12.b Oblikovati in uporabljati mehanizme spremljanja vplivov trajnostnega
razvoja za razvoj trajnostnega turizma, ki ustvarja delovna mesta ter spodbuja lokalno
kulturo in izdelke.
12.c Omejiti neučinkovite subvencije za fosilna goriva, ki prispevajo k
razsipni porabi, tako da se prepreči izkrivljanje trga v skladu z razmerami v posamezni
državi, tudi s prestrukturiranjem obdavčenja in postopno odpravo škodljivih subvencij
ob upoštevanju njihovega vpliva na okolje, pri čemer je treba izhajati iz konkretnih
potreb in razmer v državah v razvoju ter čim bolj zmanjšati škodljive posledice za
njihov razvoj in zaščititi revne in prizadete skupnosti.
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PREDSTAVITEV CILJA
•

Prihodki turizma na svetovni ravni predstavljajo sedem trilijonov ameriških
dolarjev.

•

Od 100 morskih vrst živali jih je 70 ogroženih tudi zaradi turizma.

•

Safari turizem kot oblika trajnostnega turizma zmanjšuje negativne vplive
turizma na lokalno okolje in prebivalstvo.

•

Gost luksuznega hotela porabi približno 1.800 litrov vode na noč.

Trajnostni turizem danes imenujemo tudi »mehki turizem«. Trajnostni turizem mora
izpolniti tudi socialne, kulturne, okoljske in ekonomske kriterije združljivosti s cilji
trajnostnega razvoja.

GLOBALNA RAVEN
•

Prihodki turizma na mednarodni ravni predstavljajo približno 10 %
svetovnega BDP oz. približno sedem trilijonov ameriških dolarjev
(7.000.000.000.000.000.000 ameriških dolarjev).

•

Mednarodno število turističnih potovanj se je v zadnjih 70 letih povečalo s 25
milijonov na 1.8 milijarde.

•

Potovanja in turizem predstavljata 11 % vseh zaposlitev na globalni ravni.

(Vir: Sustainable.tourism.net 2014)

Poleg omenjenih pozitivnih vplivov turizma pa številni negativno vplivajo na lokalno
prebivalstvo, npr. onesnaževanje in spremembe lokalnega okolja z namenom izgradnje
hotelov, dražje cene storitev ter izdelkov z namenom zaslužka pri turistih. Od 100
morskih vrst živali jih je kar 70 ogroženih tudi zaradi prekomernih vplivov turizma in
njegovih posledic na obale, kjer je razvita turistična infrastruktura. Cilj trajnostnega
turizma je torej najti ravnovesje med porabo in omejitvami sredstev, ki jih turisti
potrebujejo za bivanje v neki državi. Povprečno kanadsko gospodinjstvo dnevno
porabi 326 litrov vode, vas s 700 prebivalci v državi v razvoju povprečno porabi 500
litrov vode na mesec, gost luksuznega hotela pa približno 1.800 litrov vode na noč. Za
namene trajnostnega turizma je tako potrebno poiskati ravnovesje med porabo dobrin.

LOKALNA RAVEN

Mestna občina Ljubljana (MOL) si je kot enega svojih ciljev zadala, da bo težila k
razvoju turistične ponudbe, ki pozitivno vpliva na življenje vseh meščanov in meščank.
V Ljubljani sta prisotna predvsem poslovni in prostočasni turizem, ki se razvijata
v skladu s smernicami dokumenta Kongresna Ljubljana 2020. Razvoj turizma v
Ljubljani teži k povezavi različnih področij in strateških politik, sodelovanju javnega
ter zasebnega sektorja, v skladu s cilji trajnostnega razvoja, predvsem na področju
ekološkega turizma (torej ekoloških kmetij in ekološko pridelanih izdelkov), glede
na smernice Nature 2000 ter varovanja kulturne dediščine. Ker turizem obremenjuje
okolje s prometom, se MOL zavzema za izboljšanje prometne povezanosti z letališči,
daje večji poudarek železnicam in izgradnji nove avtobusne ter železniške postaje.
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MOL ima kot eno od šestih točk, ki predstavljajo razvoj turistične destinacije, naveden
prav trajnostni razvoj (TUS-StrMOL 2015, 38).

MIGRACIJE IN TRAJNOSTNI TURIZEM
Množični prihod migrantov na grške otoke, glede na ocene grškega veleposlaništva
v Sloveniji, nima pretiranega vpliva na turizem, število turistov naj bi se v zadnjem
letu celo povečalo. Vendar se je med slovenskimi turisti zaradi migrantov v Grčiji
povpraševanje po dopustovanju na grških otokih zmanjšalo oz. so se turisti začeli
odločati za destinacije, ki niso tako izpostavljene t. i. »migrantskemu valu« (Husejnović
2016). Velik vpliv na odločitve turistov o njihovem preživljanju dopustov na grških
otokih imajo seveda mediji, ki zaostrijo situacijo in pogosto razmere, ki vladajo na
območju povečanega števila migrantov, ne predstavijo dejansko. Vpliv migrantov na
turizem je najbolj opazen na otokih blizu turške obale, kjer je njihovo število največje.
Zgodnje rezervacije na Kosu, Rodosu in Lesbosu so v letu 2016 v primerjavi z letom
2015 upadle kar za 60 %.

PRIMER DOBRE GLOBALNE PRAKSE
GORILLA HIGHLANDS

Uganda in sosednja Ruanda sta bili v zgodovini ter deloma tudi danes poznani kot
državi državljanskih vojn, korupcije in diktatur – zaradi omejenih informacij v medijih
je bila takšna percepcija povprečnega človeka o teh državah. Pogled na Ugando je
deloma uspelo spremeniti Slovencu Mihi Logarju, ki je v Ugandi ustanovil podjetje
Edirisa in ustvaril blagovno znamko Gorilla Highladns. Cilj blagovne znamke je, da
Uganda »postane znana /…/ regija in jo tako postavimo na svetovni zemljevid« (MMC
RTVSLO 2015). Podjetje Edirisa je turizem prepoznala kot enega ključnih dejavnikov
za prihodnost Ugande. Tako turizem na eni strani daje domačinom zaslužek, na drugi
strani pa se turistom eno od afriških držav prikaže v drugačni luči, kot si jo stereotipno
predstavljajo (prav tam). Vodiči podjetja Edirisa vodijo oglede, na katerih si turisti
ogledajo gorske gorile, ki predstavljajo glavno atrakcijo Ugande in jih na tem območju
živi kar 30 vrst. Predstavijo pa tudi lokalno kulturo in običaje, npr. z ogledi vasi
Pigmejcev, ki jim predstavijo svoje lokalne običaje. Podjetje se zaveda tudi lokalne
problematike zdravstva in razširjenosti virusa HIV, zato je bil del enega izmed ogledov
obisk lokalne bolnišnice, v kateri jim je med prvimi uspelo preprečiti prenos virusa
HIV z matere na otroka (prav tam). Podjetje Edirisa torej skuša Ugando postaviti na
svetovni zemljevid na način, da predstavi njene lokalne in kulturne značilnosti, in
sicer z vključevanjem lokalnega prebivalstva, ki nastopa v vlogi turističnih vodičev ali
gostiteljev, ki predstavljajo svoje običaje.

PRIMER DOBRE LOKALNE PRAKSE
TERME SNOVIK

V Termah Snovik so se odločili, »da bodo pri svojem delovanju uporabljali procese,
delovne tehnike, materiale, proizvode in energije, ki bodo pripomogle k zmanjševanju
in obvladovanju škodljivih vplivov na okolje« (Karba in dr. 2014, 73). Tako ogrevanje
objekta Term Snovik skoraj v celoti temelji na obnovljivih virih energije, konkretno na
lesni biomasi. Lesno biomaso kupujejo pri lokalnih ponudnikih in jih tako vključujejo
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v verigo doseganja ciljev trajnostnega razvoja.
Terme Snovik prispevajo k varovanju okolja, kot enega od ciljev trajnostnega razvoja,
na naslednje načine:
•

znižanje emisij toplogrednih plinov,

•

spodbujanje ekološkega kmetijstva z vključevanjem lokalnih proizvodov v
ponudbo,

•

promocija trajnostnih praks v lokalnem okolju,

•

promocija in izobraževanje o rabi obnovljivih virov energije (strokovna
javnost, podjetja, lokalne skupnosti, tehniški dnevi za osnovne in srednje šole
...),

•

velik delež gostov iz lokalnega okolja – zmanjšanje škodljivih vplivov
mobilnosti,

•

pridobivanje lesne biomase iz lokalnega okolja.

PREDLOGI DEJAVNOSTI V RAZREDU
Turistična dejavnost globalno predstavlja 11 % vseh zaposlitev in 10 % svetovnega
BDP, kar je gospodarstveno zelo pomembno. Povzroča pa onesnaževanje in
spreminjanje lokalnega okolja za potrebe turizma, kar ogroža neposredno okolje, kjer
se izvaja turistična dejavnost (dvig cen nakupa ali najema nepremičnin, izdelkov ter
storitev, onesnaževanje okolja – tudi svetlobno in zvočno).
Trajnostni (tudi sonaravni) turizem ali »mehki turizem« predstavlja alternativo
množičnemu turizmu. Uporablja lokalne materiale, izdelke, pridelke in proizvode,
hkrati pa je povezan tudi z dostojnim delom.
Vsebina cilja se zelo jasno povezuje s predmetoma Geografija (turizem) in Naravoslovje
(vpliv človeka na okolje). Za zaokrožen zaključek ure oz. sklopa predlagamo, da
pri učencih preverite raven razumevanja zahtev in značilnosti trajnostnega turizma
z dejavnostjo, v kateri morajo vso znanje sintetizirati v konkretno idejo turistične
dejavnosti.

PREDLAGANI PREDMETI IN PRIPADAJOČI VSEBINSKI
SKLOPI (z nekaj predlogi operativnih učnih ciljev)
GEOGRAFIJA (6.–9. razred)
•

Turizem – pomembna gospodarska panoga, ki prinaša tudi težave – 7. razred

učenci ob izbranih primerih opišejo značilnosti gospodarstva s poudarkom na
turizmu,
učenci opišejo načine, kako človek izboljšuje naravne razmere za kmetijstvo.
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•

Značilnosti specifičnih regij – 7. razred (Evropa in Azija), 8. razred (Afrika,
Avstralija in Amerika), 9. razred (Slovenija)

učenci upoštevajo značilnosti regij pri specifikah trajnostnega turizma.
NARAVOSLOVJE (6. in 7. razred)
•

Vplivi človeka na okolje

učenci spoznajo problematiko omejenosti in prekomernega izkoriščanja naravnih
virov in se zavedajo nujnosti gospodarnega ravnanja z njimi (6. razred),
učenci razumejo, da pridobivanje in predelava naravnih virov vpliva na okolje
(6. razred),
učenci spoznajo primere antropogenih ekosistemov (7. razred),
učenci spoznajo vplive različnih vrst prometa in komunikacije na okolje (hrup)
(7. razred).

DEJAVNOST
Potrebujemo:
•

risalne liste (1 list na učenca) in ustrezne pripomočke (slikarski material,
svinčnik, flumastri … ),

•

črtan list formata A4,

•

nekaj primerov podjetij, samostojnih turističnih objektov ipd., ki izvajajo
trajnostno turistično dejavnost pri nas in po svetu (npr. safari turizem).

Potek (30–45 minut) :
Dejavnost izvajamo po zaključku predstavitve 12. cilja Agende 2030 in trajnostnega
razvoja. Učenci morajo na podlagi pridobljenega znanja o trajnostnem turizmu in samem
cilju (skrbna potrošnja, trajnostna poraba naravnih virov) ustvariti svoje trajnostno
turistično podjetje. Vsakemu učencu damo risalni list in črtan list, na katera narišejo/
naslikajo/skicirajo/itd. izgled svoje turistične ustanove ter napišejo svoj poslovni načrt,
kako bo to podjetje sledilo zakonitostim trajnostnega razvoja. Nalogo diferenciramo
vsebinsko in težavnostno, na podlagi izbrane lokacije, v katero morajo učenci umestiti
svojo turistično dejavnost (vsaj polovica teh lokacij naj bo izven Slovenije).
Učencem, ki imajo težave, v pomoč ponudimo primere nekaj podjetij in sledeča
vprašanja:
•

Kje se bo nahajala vaša zgradba?

•

Kaj bo ponujala vašim gostom?

•

Kdo bodo vaši gosti?

•

Kaj ponujate, kar navaden hotel ali hostel ne?
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•

Kaj bo vaša posebnost?

Učenci individualno delajo in na koncu svoje izdelke razstavijo pred tablo (oz. temu
primernem mestu). Učenci med sabo primerjajo različne izdelke in skušajo ugotoviti,
kateri izdelek se jim zdi, da najbolj sledi ciljem trajnostnega razvoja ter je hkrati najbolj
resnično izvedljiv.
Predlogi:
•

kot primer predlagamo podjetja, ki imajo znak EU marjetica ali certifikat
Green Globe,

•

namesto navadnega risanja lahko tudi uporabimo kolaž, časopisni papir,
uporabimo lahko tudi različne računalniške programe, kot je autoCAD, ali
združimo skupaj več vrst ustvarjanja (temu primerno prilagodimo čas),

•

manj zmožni učenci naj svojo dejavnost uvrstijo v svoj domači kraj, bolj
zmožni pa v oddaljene kraje, kjer stopnjujemo težavnost glede na stopnjo
znanja o določenem kraju. Sledimo načelu od bližjega k oddaljenemu,

•

trajnostni turizem je povezan tudi z dostojnim delom (zaposlitev težje
zaposljivih skupin, domačinov). Če je mogoče, predlagamo, da cilja povežete
med sabo.

PRILOGE:

SLIKA 1: HOSTEL CELICA (VIR: OSTROVOK.RU)
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SLIKA 2: TERME SNOVIK (VIR: VITAFIT.SI)

SLIKA 3: SAFARI TURIZEM V KENIJI (VIR: AMANIWORLD.COM)

SLIKA 4: SLUM TOURISM V BRAZILIJI (VIR: CURATORMAGAZINE.COM)
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SPREJETI
NUJNE UKREPE
ZA BOJ PROTI
PODNEBNIM
SPREMEMBAM
IN NJIHOVIM
POSLEDICAM
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PODCILJI
13.1 V vseh državah krepiti pripravljenost na nevarnosti in naravne nesreče, ki so
posledica podnebnih sprememb, ter sposobnost prilagajanja nanje.
13.2 Vključiti ukrepe za boj proti podnebnim spremembam v politike, strategije in
načrte na državni ravni.
13.3 Izboljšati izobraževanje, ozaveščanje ter človeške in institucionalne
zmogljivosti za blažitev podnebnih sprememb, prilagajanje, omejevanje posledic in
zgodnje opozarjanje.
13.a Izvajati zavezo razvitih držav pogodbenic Okvirne konvencije
Združenih narodov o spremembi podnebja, da do leta 2020 iz vseh virov skupaj zberejo
100 milijard ameriških dolarjev letno za potrebe držav v razvoju na področju izvajanja
konkretnih blažilnih ukrepov in zagotavljanja preglednosti pri izvajanju ter za celovito
delovanje zelenega podnebnega sklada z njegovo čimprejšnjo kapitalizacijo.
13.b Spodbujati mehanizme za povečanje zmogljivosti za učinkovito
načrtovanje in upravljanje v povezavi s podnebnimi spremembami v najmanj razvitih
državah in malih otoških državah v razvoju, tudi s poudarkom na ženskah, mladih ter
lokalnih in zapostavljenih skupnostih.
* Ob priznavanju, da je najpomembnejši mednarodni medvladni okvir za pogajanja o
skupnem odzivu na podnebne spremembe Okvirna konvencija Združenih narodov o
spremembi podnebja.

PREDSTAVITEV CILJA
GLOBALNA RAVEN
•

Če bi vsak Zemljan živel, kot živijo v Združenih državah Amerike (ZDA), bi
potrebovali pet enakih planetov, kot je ta, na katerem živimo, da bi zadostili
potrebam vseh.

•

Leto 2015 je bilo najbolj vroče v zgodovini merjenja temperature ozračja.

•

Povprečna svetovna gladina morja se bo do konca stoletja dvignila med 20 in
55 centimetri.

•

Več kot milijonu živalskih vrst grozi izumrtje kot posledica izginjajočih
habitatov, spreminjajočih se ekosistemov in večje kislosti oceanov.

•

V kolikor se bodo trendi nadaljevali, bo imela Arktika leta 2040 prvo poletje
brez ledu v zgodovini.

•

V tem trenutku 99,8 % ozemlja v Kaliforniji na zahodu ZDA doživlja obdobje
suše.

•

Podnebne spremembe so od leta 1980 do 2003 krive za več kot osem tisoč
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mrtvih v ZDA (ne vključujoč ljudi, ki so umrli širom sveta zaradi orkanov,
poplav).
•

V zadnjem desetletju beležimo 30-odstotni porast izrednih podnebnih pojavov.

•

Dvig morske gladine bo prizadel 70 % svetovnih obalnih območij.

•

V kolikor se situacija ne obrne in ne ukrepamo v smeri zmanjšanja človekovega
vpliva na podnebje, podnebnih sprememb ne bomo uspeli ustaviti oz. izničiti.

•

8. avgusta 2017 smo porabili vse naravne vire, ki jih lahko Zemlja proizvede
oz. obnovi v enem letu (pet dni prej kot leta 2015).

Segrevanje ozračja na ravni planeta se je nadaljevalo in v letu 2016 postavilo nov
rekord glede višine temperature ozračja, ki je bila po podatkih Svetovne meteorološke
organizacije (SMO) kar 1,1 stopinje Celzija višja kot v predindustrijskem obdobju.
Glede na svetovno povprečje so se podaljšala sušna obdobja, kar je dodatno povzročil
še izredni dogodek El Niño. Prav tako je SMO v svojem poročilu poudarila, da
je količina ledu na svetovni ravni padla na minimum 4,14 milijona kvadratnih
kilometrov, kar je druga najmanjša zabeležena količina v zgodovini. Prav tako se je
število delcev CO2 v ozračju leta 2016 povečalo na rekordnih 400 delcev na milijon.
Omejevanje podnebnih sprememb in njihovih posledic zahteva ukrepe na globalni
ravni, ki izhajajo iz določil Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah, v veljavi
od 4. novembra 2016. Pogodbenice sporazuma so dolžne pripraviti, predstaviti in
vzdrževati nacionalne programe ter prispevke boja proti podnebnim spremembam. Do
20. aprila 2017 je 137 pogodbenic (136 držav in Evropska komisija) pripravilo prve
nacionalne prispevke sekretariatu Konvencije o podnebnih spremembah pri Združenih
narodih. Sedem držav v razvoju je pripravilo prve osnutke programov prilagajanja
na podnebne spremembe. Število smrti, povezanih z naravnimi nesrečami, se
povečuje navkljub napredku pri strategijah zmanjševanja tveganj za naravne nesreče.
Med letoma 1990 in 2015 je več kot 1,6 milijona ljudi umrlo v naravnih nesrečah.
Slika prikazuje obseg Arktičnega ledu v letu 1984 in leta 2012. Leta 2012 je bil obseg
arktičnega ledu v istem letnem času že za dvakrat manjši kot 18 let prej. Taljenje
arktičnega ledu ima in bo v prihodnosti imelo hude posledice na vremenske pojave po
svetu, sploh po zahodni Evropi ter vzhodnih ZDA.
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LOKALNA RAVEN

Skladno s Programom varstva okolja Mestne občine Ljubljana (MOL) (2014–2020)
bodo okrepili prizadevanja za trajnostno rast in nenehno zviševanje kakovosti bivanja.
Slednje bodo uresničevali z nenehnim prizadevanjem za čisto, varno, prijazno okolje
za vse ljudi in za ohranjanje ter vzpostavljanje novih zelenih površin z edinstveno
biotsko raznovrstnostjo. Že danes izvajajo ukrepe, ki bodo prihodnjim generacijam
omogočile primerno okolje za ustvarjanje in življenje. Še naprej si bodo prizadevali
za prehod v trajnostno odličnost prestolnice, pri čemer bomo spodbujali sodelovanje s
posamezniki, organizacijami in državo. Ljubljana želi biti mesto zadovoljnih meščanov
v zdravem okolju z visoko stopnjo kakovosti vode, zraka in hrane, v katerem se
meščanke ter meščani zavedajo pomena varovanja okolja in svoj odgovoren odnos
izkazujejo s skrbnim ravnanjem z naravnimi ter ustvarjenimi dobrinami. MOL je vidik
trajnostnega razvoja vgradila v aktivnosti na vseh področjih delovanja in temu kriteriju
podredila tudi oblikovanje proračunskih prioritet. Visoka okoljska kultura želi biti
opazna na vseh ravneh in v vseh predelih mestne občine. Mestno okolje je urejeno in
smiselno povezano s svojim ruralnim zaledjem. Promet mora biti urejen sonaravno,
tako da vse mesto živi s pomočjo trajnostno zasnovane energetske, komunalne
in prometne infrastrukture. Dosežki občine so vselej razvidni iz kazalcev zdravja
prebivalcev mestne občine, njihovega zadovoljstva in dobre socialne vključenosti vseh
demografskih skupin. V obdobju 2014−2020 bo MOL uresničevala štiri strateške cilje:
1. dolgoročno zavarovati vodne vire v MOL,
2. zagotoviti varovanje naravnega okolja v MOL,
3. izkoristiti površine MOL za pridelavo hrane in lokalno samooskrbo,
4. prevzeti aktivno vlogo pri povezovanju in spodbujanju trajnostnega načina
delovanja, poslovanja ter bivanja v občini.

PRIMER MIGRACIJE, POVEZANE S PODNEBNIMI SPREMEMBAMI
Višje globalne temperature ozračja povzročajo, da več vode izpari, zaradi tega je vodni
cikel vedno hitrejši. Več vode izpari, večja je vlažnost zraka. Vlažnost zraka se po
regijah razlikuje, v nekaterih regijah bo to pomenilo, da bodo regije dobile več snega,
nekatere manj dežja. Pomenilo bo sušna poletja in deževne zime. To so za veliko regij
izredni vremenski pojavi. Ker se bo globalna temperatura ozračja povečala, bo tudi
višja vlaga, kar pomeni manjšo možnost za ohlajanje zraka. To bo povzročilo taljenje
snega in ledenikov na severnem ter južnem polu. Predvideva se, da se bodo ledeniki
talili hitreje, kot bodo nastajali novi ledeniki in glede na količino novozapadlega
snega. To pomeni, da se bo zvišala gladina morja. Gladina morja se zvišuje zaradi
dveh procesov. Prvi je, da se talijo ledene ploskve, drugi pa, da se prostornina vode
razširi ob višjih temperaturah. V 20. stoletju se je gladina morja zvišala med 10 in 20
centimetri. Do konca 21. stoletja se predvideva, da se bo zvišala za dodatnih 20 do
50 centimetrov. To za svetovno družbo, v kateri slaba polovica ljudi živi v obalnih
pasovih, predstavlja velik problem. Omeniti je potrebno tudi višanje kislosti vode,
spreminjanje ciklov življenja rastlin in živali, spremembe ekosistemov, morskih tokov,
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ki neposredno vplivajo na podnebje. V prihodnosti bodo države morale najti odziv tudi
na migracije ljudi zaradi podnebnih sprememb.

SUŠA V ETIOPIJI

Od leta 2015 je pojav »super El Niño« povzročil izredno hudo in dolgo sušno obdobje
v Etiopiji. »El Niño« je pojav, ki se periodično dogaja na vzhodu tropskega območja
Tihega oceana in vpliva na vremenske pojave po celem svetu. Po zadnjih podatkih
Komisije za upravljanje katastrof v Etiopiji nujno pomoč potrebuje vsaj 5,6 milijonov
Etiopijcev, ki trpijo zaradi pomanjkanja hrane, saj je brez dežja ne morejo pridelati. Za
primerjavo: zaradi pomanjkanja hrane pomoč potrebuje za slabe tri Slovenije ljudi –
in to samo v Etiopiji. Pomanjkanje dežja pridelovalcem hrane povzroča hude težave.
Podatki za leto 2016 kažejo, da je pridelek zaradi suše upadel za 44 odstotkov in
tako povzročil obdobje pomanjkanja hrane 5,6 milijonom ljudi, ki potrebujejo nujno
pomoč, tako ali drugače pa je sušno obdobje prizadelo še dodatnih 4,5 milijonov ljudi.

Na sliki vidimo ženski, ki želita priti do vode pri vodnjaku v bližini vasi Harisso. Več
ur sta delali, da sta napolnili njune usnjene vreče. Zaradi suše je vedno težje priti do
vode v takšnih vodnjakih, voda iz teh vodnjakov pa večinoma ni primerna za pitje.

POPLAVE V ZDA IN INDIJI

Primerjava poplav v Indiji zaradi obsežnega monsunskega deževja s poplavami v
ZDA je zanimiva z vidika poročanja o dveh izredno tragičnih dogodkih, povezanih z
izrednimi vremenskimi pojavi, ki imajo vzroke tudi v podnebnih spremembah. V Južni
Aziji, natančneje v Indiji, Nepalu in Bangladešu, je v poplavah umrlo več kot 1.200
ljudi, več kot 40 milijonov pa je občutilo uničujočo moč poplav. Poplave so uničile
več kot 18.000 šolskih objektov, kar pomeni da je slabima dvema milijonoma ljudi
trenutno onemogočeno nadaljevanje izobraževanja. Večinoma gre za ljudi nižjega
sloja, ki so utrpeli najhujše posledice hudih poplav in obilnega monsunskega deževja.
V Sloveniji so mediji temu dogodku namenili zelo malo oz. skoraj nič pozornosti, na
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drugi strani pa so dnevno obveščali o poplavah v ZDA. Tropska nevihta Harvey je na
jugovzhodni obali ZDA, posebej v Teksasu in Luisiani, povzročila obsežne poplave.
Po zadnjih podatkih je umrlo manj kot 20 ljudi, čeprav jih še nekaj 10 pogrešajo.
Strokovnjaki so si enotni, oba dogodka sta periodična vremenska pojava, ki sta za ti
območji nekaj običajnega vsako leto, ampak poudarjajo, da je obseg padavin povečan
zaradi podnebnih sprememb in segrevanja ozračja.
Slika prikazuje poplave v ZDA in
ljudi, ki z vodnimi plovili rešujejo
svoje premoženje.

Na sliki vidimo mamo, otroke in
mladino, ki čakajo na plastenke čiste
vode, saj je že tako slaba oskrba s
pitno vodo v Južni Aziji v poplavah
čisto odpovedala.

PRIMER DOBRE LOKALNE PRAKSE
ZELENA MESTNA LOGISTIKA MOL

V MOL je primer dobre lokalne prakse zelena mestna logistika, ki zajema povečanje
števila vozil v skladu z visokimi okoljskimi standardi v javnem potniškem prometu
in drugih vozil vseh javnih služb (CNG, električna vozila, uvedba linij potniškega
prometa z električnimi avtobusi (minibusi) na področju MOL) ter sistem Bicikelj,
kjer je na 38 postajališčih 24 ur dnevno, 7 dni v tednu, na voljo več kot 600 koles.
Postajališča sistema Bicikelj so medsebojno oddaljena od 300 do 500 metrov in lahko
dostopna. Ukrepe zelene mestne logistike MOL uvaja z namenom zmanjšanja števila
delcev CO2 v zraku na območju MOL.

107

Cilj13
PRIMER DOBRE GLOBALNE PRAKSE
KOLESARSKA INFRASTRUKTURA V
KOPENHAGNU

V Kopenhagnu (Danska) je leta 2016 prvič v zgodovini mesta število koles v centru
mesta preseglo število avtomobilov. Od leta 2005 dalje, ko so sprejeli strategijo
zelenega mesta, so v izgradnjo infrastrukture za uporabo koles vložili več kot 150
milijonov evrov. Sem štejejo izgradnjo posebnih con za kolesa in pešce ter nekaj
mostov, namenjenih samo kolesarjem. Čeprav v prihodnosti pričakujejo padec
uporabe koles zaradi razširitve podzemne železnice, je tudi ta po prilagoditvi brez
izpusta fosilnih goriv in ne onesnažuje zraka. Po mnenju župana Kopenhagna se je v
zavest ljudi vtisnilo, da je bolje po mestu potovati s kolesom, saj je pot časovno krajša
in posameznik ne onesnažuje ozračja.

PARIŠKI SPORAZUM O PODNEBNIH SPREMEMBAH
•

Pariški sporazum o podnebnih spremembah pomeni premik pri naslavljanju
podnebnih sprememb na globalni ravni, saj pred njim ni obstajal noben tako
obsežen sporazum na temo podnebnih sprememb. Kjotski sporazum, ki
je stopil v veljavo leta 2005, je sprejelo 141 držav s ciljem zmanjševanja
emisij toplogrednih plinov in posledično ustavitve segrevanja ozračja,
vendar so se k omejitvi izpustov zavezale le najrazvitejše države, ne pa tudi
največje onesnaževalke. V Pariškem sporazumu, ki ga je podpisalo kar 195
držav, najdemo tudi določbe o migracijah ljudi v povezavi s podnebnimi
spremembami.

•

Sporazum predvideva ustanovitev delovnega telesa, v katerem bi sodelovali
predstavniki držav podpisnic sporazuma. Delovno telo bo zadolženo za
spremljanje izvajanja sporazuma in načrtovalo nadaljnje korake. Delovno
telo bo tudi pristojno za preučevanje migracij, povezanih s podnebnimi
spremembami.

•

Prav tako je v mednarodni skupnosti vse večja pobuda po vključitvi »glasu
migrantov« v to delovno telo, skupaj z predstavniki držav in civilne družbe.
Pomembno je vključiti tudi tiste, ki jim podnebne spremembe najbolj krojijo
življenje in bivanje.

PREDLOGI DEJAVNOSTI V RAZREDU
Podnebne spremembe so tema, ki je prisotna pri veliko predmetih, zlasti v sklopu
trajnostnega razvoja. Dejstvi, da je bilo leto 2015 najbolj vroče do sedaj in da se je
arktična ledena ploskev v zadnjih nekaj letih dvakrat zmanjšala, sta prikaz trenutnega
stanja, ki pa se lahko brez sprejetja ukrepov hitro poslabša.
V primeru nadaljnje talitve ledenikov se bo do konca tega stoletja nadmorska gladina
dvignila za 50 centimetrov, kar bo imelo negativen vpliv na življenje prebivalcev
obalnih pasov. V nevarnosti pa niso le otoki v Tihem oceanu in območja v manj razvitih
državah, temveč tudi razvite države. Nizozemska, država, ki ima tretjino svojega
površja v depresiji – pod višino morske gladine (v najglobljem primeru je nadmorska
višina –6,7 metrov). V tej dejavnosti bodo učenci z analizo slik videli vpliv morske
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gladine na zemeljsko površje in sami razvili predstavo o nevarnosti, ki jo predstavlja
dvig morske gladine.

PREDLAGANI PREDMETI IN PRIPADAJOČI VSEBINSKI
SKLOPI (z nekaj predlogi operativnih učnih ciljev)
NARAVOSLOVJE (6. in 7. razred)
•

Vplivi človeka na okolje

učenci spoznajo da moramo pri izkoriščanju naravnih virov upoštevati tako
ekonomske kot okolijske kriterije (6. razred),
učenci razumejo, da pridobivanje in predelava naravnih virov vpliva na okolje
(6. razred),
učenci spoznajo možne posledice odstranjevanja dreves iz gozda (7. razred),
učenci spoznajo vplive različnih vrst prometa na okolje (onesnaževanje zraka)
(7. razred),
učenci spoznajo vzroke za povečanje emisij plinov in s tem prekomerno segrevanje
ozračja (7. razred).
GEOGRAFIJA (6.–9. razred)
•

Življenje ob obalah in na otokih – 6. razred

učenci ob izbranih primerih opišejo življenjske razmere ljudi ob morju in na
otokih danes ter v možni prihodnosti.
•

Značilnosti specifičnih regij – 7. razred (Evropa in Azija), 8. razred (Afrika,
Avstralija in Amerika), 9. razred ( Slovenija)

učenci opazujejo trenutno stanje morske gladine in stanje v prihodnosti in ju
primerjajo,
učenci primerjajo obstoječo obliko površja regije s spremenjeno obliko zaradi
dviga morske gladine.

DEJAVNOST
Potrebujemo:
•

vsaj 5 računalnikov ali naprav z ustreznim dostopom do interneta (za 20
učencev),

•

zemljevid dviga morska gladine, dostopen na http://geology.com/sea-levelrise/nile-delta.shtml.
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Potek (15–20 minut) :
Učence razdelimo v skupine z največ štirimi člani. Vsaki skupini dodelimo območja, ki
jih bodo učenci opazovali na zemljevidu. Vsaj eno od teh območij naj bo obalna regija
v Sloveniji, ostala določi učitelj sam. Učenci v skupinah naredijo opis trenutnega stanja
(višina morske gladine na zemljevidu 0 metrov), nato pa ga primerjajo s stanjem, če se
gladina dvigne za 1 meter. Glede na spremembe na svojem območju tudi napišejo, kaj
bodo storili ob morebitnemu zalitju območja.
Na koncu sledi razprava o ugotovljenem. Vprašanja naj bodo usmerjena na vpliv na
Slovenijo, nato na vpliv na Evropsko unijo (EU) in na koncu na celoten svet. Koliko
ljudi se bo moralo preseliti? Kam se bodo preselili? Ali bodo poleg selitev še kakšne
posledice (npr. izguba pomembne infrastrukture)?
Predlogi:
•

za večjo natančnost in usmerjenost predlagamo, da predhodno nastavite
zemljevide na ta območja, če je le to mogoče).

•

Predlagamo sledeča območja: Nizozemsko, Benetke, delto reke Nil, Los
Angeles in indonezijske otoke.

•

Upoštevajte medpredmetno povezovanje; če pri geografiji učenci obravnavajo
Azijo, izberite območje v Aziji (npr. delta reke Tigris).

•

Dejavnost lahko razširite in izberete večji dvig morske gladine. Učenci
analizirajo novo stanje.

•

Dejavnost lahko izvedete brez uporabe računalnikov tako, da predhodno
natisnete slike željenih območij.
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OHRANJATI IN
TRAJNOSTNO
UPORABLJATI
OCEANE, MORJA
IN MORSKE VIRE
ZA TRAJNOSTNI
RAZVOJ
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PODCILJI
14.1 Do leta 2025 preprečiti in občutno zmanjšati vsakovrstno onesnaževanje morja,
zlasti zaradi dejavnosti na kopnem, tudi morske naplavine in onesnaževanje s hranili.
14.2 Do leta 2020 trajnostno upravljati morske in kopenske ekosisteme ter jih
varovati, tudi s krepitvijo njihove odpornosti, da se preprečijo večje škodljive posledice,
in sprejeti ukrepe za njihovo obnovo ter za zdrave in produktivne oceane.
14.3 Omejiti in obravnavati posledice zakisljevanja morja, tudi z okrepljenim
znanstvenim sodelovanjem na vseh ravneh.
14.4 Do leta 2020 učinkovito urediti izlov ter odpraviti prelov, nezakonit, neprijavljen
in zakonsko neurejen ribolov ter načine ribolova, ki škodujejo morskemu okolju, ter
uvesti znanstveno utemeljene načrte upravljanja za čimprejšnjo obnovo staležev rib
vsaj na raven, ki omogoča največjo dovoljeno raven biološkega izkoriščanja v skladu
z njihovimi biološkimi značilnostmi.
14.5 Do leta 2020 ohraniti vsaj deset odstotkov obalnih in morskih območij v skladu
z notranjim in mednarodnim pravom, in sicer na temelju najnovejših znanstvenih
spoznanj
14.6 Do leta 2020 prepovedati ribiške subvencije, ki prispevajo k presežnim
zmogljivostim in prelovu, odpraviti subvencije, ki prispevajo k nezakonitemu,
neprijavljenemu in zakonsko neurejenemu ribolovu, ter ne uvajati novih, ob
zavedanju, da bi morala biti ustrezna in učinkovita posebna in drugačna obravnava za
države v razvoju in najmanj razvite države sestavni del pogajanj Svetovne trgovinske
organizacije o ribiških subvencijah.
14.7 Do leta 2030 povečati gospodarske koristi od trajnostne rabe morskih virov za
male otoške države v razvoju in najmanj razvite države, tudi s trajnostnim upravljanjem
ribištva, ribogojstva in turizma.
14.a Pridobivati nova znanstvena spoznanja, razviti raziskovalne
zmogljivosti in skladno z merili in smernicami za prenos morske tehnologije Medvladne
oceanografske komisije prenašati morske tehnologije za izboljšanje zdravja oceanov in
večji prispevek morske biotske raznovrstnosti k razvoju držav v razvoju, zlasti malih
otoških držav v razvoju in najmanj razvitih držav.
14.b

Malim priobalnim ribičem zagotoviti dostop do morskih virov in trgov.

14.c Izboljšati ohranjanje in trajnostno rabo oceanov in njihovih virov z
uveljavljanjem mednarodnega prava, kakor je zapisano v konvenciji Združenih narodov
o pomorskem mednarodnem pravu, ki je pravni okvir za ohranjanje in trajnostno rabo
oceanov in njihovih virov, kakor opozarja točka 158 dokumenta Prihodnost, kakršno
si želimo.

112

Cilj 14
PREDSTAVITEV CILJA
•

Oceani sestavljajo največji ekosistem na našem planetu. Prekrivajo 71 %
zemeljskega površja.

•

Že od samega začetka človeške civilizacije oceani in drugi morski viri ljudi
oskrbujejo z vodo, prehrano, energijo ter pomembno vplivajo na zdravje ljudi
in na svetovno gospodarstvo.

GLOBALNA RAVEN

Ocean je velikokrat razumljen kot nekaj samoumevnega in med nami prevladuje
mišljenje, da bo večno odporen pred vsemi pritiski človeške populacije. Velikokrat
se ne zavedamo, da je prav človeška dejavnost tista, ki najbolj škoduje oceanom.
Dejavnosti, kot sta prekomeren ribolov in ladijski promet, ki je velikokrat odgovoren za
razlitje nafte ter drugih kemikalij v morje, sta le nekatera od številnih onesnaževalcev
morja. 80 % onesnaženja morskega sistema je posledica razvoja industrije in mest
ter kmetijstva, prekomerne poselitve obalnih mest, prekomernega razvoja obalnega
turizma in spreminjanja morskih obal v nova stanovanja ter počitniška naselja. Nafta,
gnojila, odpadki in druge škodljive snovi, ki jih ljudje uporabljamo ter proizvajamo,
pa prav zaradi omenjenih dejavnosti na kopnem dosežejo morja in oceane preko rek
ter odtokov.
Največjo grožnjo oceanom pa predstavljamo ljudje z našo masovno pridelavo odpadkov.
Plastika, kot zelo težko razgradljiva snov, je najbolj pogosta snov, ki jo najdemo v
oceanih. Vsako leto 12,7 milijonov ton plastike pristane v morju. Ta količina je skoraj
takšna, kot če bi vsako minuto poln smetarski tovornjak iztovoril celoten tovor v
morje. Plastične vrečke, baloni, plastične steklenice, kavni lončki, slamice, embalaža
za hrano, plastični pribor, kavne kapsule in ostali plastični izdelki ne le najdejo pot v
ocean, amapk tudi v prehrano morskih bitij, vse od planktona, do velikih rib ter kitov.
Pozabljamo, da ne nazadnje najde plastika spet svojo pot nazaj do nas, ob zauživanju
morske hrane.
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Zelo zaskrbljujoče je dejstvo, da se je proizvodnja plastike v zadnjih petnajstih
letih neprimerljivo povečala v primerjavi s proizvodnjo plastike do leta 2000. Če se
proizvodnja plastike v taki meri nadaljuje, se bo do leta 2050 v okolje odložilo približno
12 milijard ton plastike, kar je primerljivo s težo 66 milijonov modrih kitov, ki so
največje živali na svetu. Največ plastike predstavlja prav plastika za enkratno uporabo.
Za primer lahko vzamemo plastično vrečko, ki jo le enkrat uporabimo, da odnesemo
nakup iz trgovine do doma, kjer jo nato zavržemo. Še boljši primer je uporaba kavnega
lončka, ki je sicer promoviran kot izdelek, ki se ga da dobro reciklirati, saj je v večini
narejen iz papirja. Da lahko lonček vsebuje tekočino, pa je obložen s plastično snovjo,
ki jo je težje reciklirati, zato se mora kavne lončke reciklirati v posebnih, ne-standardnih
reciklažnih objektih, ki jih je po svetu zelo malo. Dejansko je zgolj en odstotek vseh
kavnih lončkov na koncu recikliranih. S tem, ko v petih minutah spijemo kavo iz
kavnega lončka ali Coca-Colo iz plastične steklenice, proizvedemo odpadek, ki se
bo še nadaljnjih 400 do 500 let razgrajeval in onesnaževal morja. Posledice našega
prekomernega proizvajanja plastike so negativne tako za nas ljudi, še posebej pa za
živali. Morske živali se zaradi zelo onesnaženih oceanov hranijo s plastiko in drugimi
odpadki ter se vanje tudi zapletajo. Eden od mnogih zaskrbljujočih primerov je morska
želva, ki se je ob rojstvu zapletla v plastiko in se ji je zaradi tega njen oklep zarastel
drugače.

LOKALNA RAVEN

Slovenija ima v primerjavi z ostalimi evropskimi obmorskimi državami le majhen
delček morja in obale. 43 kilometrov dolga obala in 300 km² obsegajoče slovensko
morje je del Tržaškega zaliva, ki je najsevernejši del Jadranskega morja. Za severni
del Jadranskega morja sta značilna plitkost (do 25 metrov) in zaprtost, ki ustvarjata
občutljiv morski ekosistem, ki je mnogo bolj podvržen okoljskim pritiskom, kot
pa drugi, globlji deli Jadrana. V Sloveniji smo veliko morskih območjih zavarovali
in na teh območjih med drugim prepovedali vodni promet, kopanje, ribolov ter
odlaganje odpadkov. Kljub temu pa dejavnosti, kot so turizem, ribolov, urbanizacija,
onesnaženost rek, industrija in pomorski promet, ter dejavnost tako koprskega kot tudi
tržaškega pristanišča škodljivo vplivajo na naše morje. Kako umazano je naše morje,
pove podatek, da je bilo v okviru čistilne akcije Čista obala leta 2015 zbranih približno
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14.000 kosov odpadkov, med njimi so bile najpogostejše plastične vrečke in ostali
plastični izdelki, kot so vatirane palčke. Prav tako so bili zelo pogosti tudi cigaretni
ogorki, koščki stekla, stiropor itd. Z naraščajočo svetovno proizvodnjo plastike se je
povečala količina plastike tudi v Sloveniji in posledično je tudi slovensko morje bolj
onesnaženo s plastiko ter drugimi odpadki. To potrjuje tudi raziskava Jadranskega
morja, ki je pokazala, da se v slovenskem morju nabira vedno več mikroplastike. To so
majhni koščki plastike, ki so se razgradili iz večjih delov plastike. Njihova posebnost
je v tem, da nase vežejo druge strupene kemikalije v vodi. Zaradi svoje majhnosti
jih morske živali lažje zaužijejo, poleg tega pa so ti delci težje opazni in se jih ne da
očistiti s preprostimi čistilnimi akcijami.

MIGRACIJE LJUDI ZARADI SPREMINJANJA
STANJA OCEANOV
Zaradi globalnega segrevanja se dviguje morska gladina oceanov, kar v prihodnosti
predstavlja morebiten razlog za migracije. Četudi se podnebne spremembe omeji z
zmanjšanjem izpušnih plinov, je predvideno, da se bo morska gladina v naslednjih
2000 letih dvignila za 25 metrov.
Selitve ljudi, povezane z vplivi podnebnih sprememb na oceane in na poslabšanje
morskih ekosistemov, so v številnih državah v razvoju realnost. Vietnam, Papua Nova
Gvineja, Vanuatu so le nekatere izmed držav, ki so morale zaradi poplav in postopnega
spodjedanja obale ter pomikanja morja v kopno že premestiti svoje prebivalce na
druga območja, nekaterim malim otoškim državam pa grozi, da bodo v celoti izginile.
Prav tako je odvisnost prebivalcev od morskih virov, na primer od ribolova, eden izmed
razlogov za migracije iz obal v mesta. Zaradi prekomernega ribolova (ki ga pogosto
zakrivijo ladje iz razvitega sveta z bolj dognanimi tehnološkimi rešitvami) se je število
rib ob obalah Afrike tako zmanjšalo, da so morali številni lokalni ribiči opustiti svoje
delo in si poiskati zaslužek drugje. Odpadki pa so povzročili tudi zastrupljenost rib na
določenih območjih, kar je prav tako povzročilo selitve ljudi.

PRIMER DOBRE NACIONALNE PRAKSE
OZAVEŠČEVALNE AKCIJE IN AKTIVNO
SODELOVANJE JAVNOSTI

Vedno bolj se zavedamo, da je prav človeška dejavnost tista, ki najbolj škoduje oceanom
in drugim morskim sistemom. V Sloveniji se zato spodbuja ozaveščevalne akcije, ki
predlagajo in poudarjajo drugačne načine vedenja v povezavi z morjem. Tako je bil
leta 2016 na pobudo Ministrstva za infrastrukturo in Ministrstva za okolje uspešno
izveden projekt »Živeti z morjem: Varuj morje, bodi zvezda«, katerega cilj je preko
ozaveščanja odraslih ter otrok o morju in njegovih funkcijah, ki jih zagotavlja ljudem,
ter o našem škodljivem ravnanju z morjem, ohraniti morski ekosistem za naslednje
generacije. Projekt je dobil nagrado za najboljši okoljevarstveni projekt leta 2017 v
okviru mednarodne razstave jadranske navtike.
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PRIMER DOBRE GLOBALNE PRAKSE
»ČISTI DOMOVI – ČISTO MESTO«

Alappuzha je obalno mesto na jugu Indije, ki je zaradi številnih kanalov in obkroženostjo
z morjem znano pod imenom ‘Benetke Vzhoda’. Po velikosti ga lahko primerjamo
z mestom Maribor, v njem pa živi dvakrat toliko ljudi. Prebivalci mesta Alappuzha
na dan proizvedejo približno 58 ton odpadkov, kar pomeni, da vsak človek dnevno
proizvede 0,3 kilograma odpadkov. Pred začetkom projekta »Čisti domovi – čisto
mesto« so se odpadki v mestu nabirali preprosto na vseh površinah, še posebej v morju
in rečnih kanalih. Prvi korak, ki ga je občina uvedla za reševanje problema odpadkov,
je bil ozavestiti ljudi o problemu odpadkov in jih naučiti, kako ločevati odpadke ter
kakšne prednosti predstavlja ločevanje odpadkov. Pomembno vlogo so imele šole, ki
so svoje učence spodbujale k zbiranju plastike in so jim za kilogram zbrane plastike
podelile kupone, s katerimi so lahko kupili šolske knjige. Naslednji korak je bil v
vsakem gospodinjstvu namestiti posebne naprave za predelavo organskih odpadkov v
uporabna biološka gnojila. Plastične odpadke pa se je zbiralo na določenih lokacijah
ob vnaprej določenih dnevih in se jih naprej predajalo podjetjem, ki reciklirajo
odpadke. V primeru, da nekatera gospodinjstva niso imela svojih naprav oz. enot za
zbiranje odpadkov, se je odpadke prineslo do zbirnih točk, ki jih je občina postavila po
mestu. Prav tako je občina uvedla stroga pravila in nadzorovala ravnanje z odpadki. V
primeru kršitev pravil se je onesnaževalcu naložilo denarno kazen. Protokol ravnanja
z odpadki je nato postal obvezen tudi za restavracije, tržnice in ostale obrate. Danes
je mesto videti popolnoma drugače kot pred letom 2012. Nima nobenega odlagališča,
za odpadke pa skrbijo ljudje sami. Alappuzha je bila s svojim sistemom ločevanja in
zmanjševanja odpadkov prepoznana s strani Programa Združenih narodov za okolje
kot eno izmed petih mest na svetu, ki si prizadevajo za preprečevanje onsesnaževanja
ter uporabljajo trajnostne načine ravnanja z odpadki. Druga štiri mesta na seznamu so
bila Ljubljana, Osaka (Japonska), Penang (Malezija) in Cajica (Kolumbija).

PREDLOGI DEJAVNOSTI V RAZREDU
Delavnica učence seznani s problemom onesnaževanja morja in njenimi glavnimi
onesnaževalci. Največji poudarek je namenjen plastiki kot največjemu onesnaževalcu
oceanov in morij. Plastika je zelo težko razgradljiva snov in grozovito je dejstvo, da
vsako leto v morju pristane približno 12.7 milijonov ton plastike. To je toliko, kot če
bi vsako minuto en pol smetarski tovornjak iztovoril vse smeti v morje. Pomembno
je omeniti tudi negativne posledice kopičenja plastike v morjih za živali. Le-te se
zaradi zelo onesnaženih oceanov hranijo s plastiko in drugimi odpadki ter se vanje
zapletajo. S predlaganimi zanimivimi videoposnetki in slikami se učencem še približa
obravnavana problematika. Poleg tega pa se s preprosto narejenim didaktičnim učilom
učencem predstavi celoten potek od razlitja kemikalij v morje do zaužitja le-teh preko
morskih organizmov, ki jih ljudje pojedo.
Delavnica na kratko predstavi še druge onesnaževalce, kot so: nafta, kmetijstvo,
industrija in ribolov. Omeni pa tudi povezavo morij z migracijami, in sicer razloge za
selitev ljudi iz obal v mesta.
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PREDLAGANI PREDMETI IN PRIPADAJOČI VSEBINSKI
SKLOPI (z nekaj predlogi operativnih učnih ciljev)
GEOGRAFIJA (6.–9. razred)
•

Življenje ob obalah in otokih – 6. razred

Učenec ob izbranih primerih opiše življenjske razmere ljudi ob morju, na otokih
in celinah.
•

Značilnosti specifičnih regij:

7. razred (Evropa in Azija):
Učenec sklepa o posledicah gibanja morske vode in opiše lastnosti morske vode,
učenec na primeru analizira vzroke in posledice onesnaževanja morij,
učenec na temelju izbranih primerov analizira težave ljudi, ki živijo ob rekah
(onesnaževanje idr.),
učenec razume načela trajnostnega razvoja in odgovornega ravnanja z okoljem,
učenec ovrednoti pomen nafte za to območje in preostali svet,
učenec sklepa o vzrokih za nastanek kriznih žarišč v Jugozahodni Aziji.
8. razred (Afrika, Avstralija in Amerika):
Učenec s študijem primera spoznava območja ogrožanja okolja in načine
varovanja okolja na posameznih celinah.
9. razred (naravnogeografske enote Slovenije):
Učenec ozavešča pomembnost ohranjanja okolja za trajnostni razvoj družbe v
sedanjosti in prihodnosti,
učenec ovrednoti pomen Jadranskega morja za podnebje, rastlinstvo, promet,
turizem, ribolov in kmetijstvo.
•

Gospodarstvo – 9. razred

Učenec razloži pomen industrije za človeka in vplive na okolje,
učenec analizira pomen turizma za človeka kot posameznika in družbo kot celoto.
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA (7.–8. razred)
•

Posameznik, skupnosti, država – 7. razred

Učenci spoznavajo pomen strpnosti in medsebojnega spoštovanja za kulturo
sobivanja.
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•

Demokracija od blizu: državljanske akcije – 8. razred

Učenci ob seznanjanju z raznimi akcijami razvijajo pozitiven odnos do
državljanskega delovanja.
•

Svetovna skupnost: pomanjkanje osnovnih virov; onesnaževanje okolja;
zmanjševanje čiste vode, izumiranje živali idr. – 8. razred

Učenci razvijajo sposobnost etičnega presojanja in spoznavajo ekonomske in
družbenorazvojne alternative, ki omogočajo trajnostni razvoj,
Učenci spoznavajo aktivnosti in gibanja za rešitve vprašanj človeštva.
BIOLOGIJA (8.–9. razred)
•

Vpliv človeka na naravo in okolje

Učenci spoznajo, da lahko okolje zaradi naravnih vzrokov in človekovih
dejavnosti vsebuje snovi, ki so škodljive za človeka in druge organizme,
učenci razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem vse
narave, s trajnostnim razvojem ipd.,
učenci spoznajo nekatere redke in ogrožene vrste,
učenci razumejo vplive človeka (onesnaževanje okolja) na biotske sisteme
(organizmi, ekosistemi, biosfera),
učenci spoznajo, da je tveganje, povezano s človekovo aktivnostjo, osebni in
družbeni izziv, da ne pride do škodljivih posledic za človeka in naravo.

DEJAVNOST:

Dejavnost izvajamo po predstavitvi Organizacije združenih narodov in Agende 2030
za trajnostni razvoj.
Za izdelavo učila potrebujemo:
•

plastične kozarčke

•

fotografije/skice rib različnih velikosti, npr: 4 majhne ribe, 2 večji in 1 velika
riba

•
•
•
•
•
•

fotografije/skice planktona, npr. 8 majhnih planktonov
ježki za tekstil (kroglice in trak)

fotografija/skica človeške figure

fotografija/skica posode z oznako za nevarne odpadke
škarje
lepilni trak
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Potek izdelave učila:
Na zunanjo stran plastičnih kozarčkov z lepilnim trakom nalepimo ribe, in sicer na
vsak kozarček eno. Tudi fotografijo/skico človeške figure nalepimo na zunanjo stran
plastičnega kozarčka, kot kaže spodnja fotografija. Prilepimo tudi fotografijo/skico
posode z oznako za nevarne odpadke.
Na človeško figuro (trebušni del) nalepimo več manjših samolepilnih ježkov za tekstil.
Tudi na hrbtno stran sličice, na kateri je plankton, nalepimo malo samolepilnega ježka
za tekstil.
Potek (10–15 minut):
Dejavnost izvajamo v osrednjem delu učne ure, po tem, ko skupaj z učenci navedemo
onesnaževalce morij. Poleg materialnih stvari, kot so plastika in nafta, učenci
razmišljajo tudi o dejavnostih, ki onesnažujejo morje, npr. kmetijstvo, prekomeren
ribolov itd.
S preprostim didaktičnim učilom se učencem prikaže, kako z odlaganjem nevarnih
snovi v morje v prvi vrsti škodujemo sami sebi, saj z uživanjem morskih živali
zaužijemo tudi nevarne snovi. To učilo učencem predstavi celoten potek od razlitja
kemikalij v morje do zaužitja le-teh preko morskih organizmov, ki jih ljudje pojedo.
Ljudje morje onesnažujemo na veliko načinov: s plastiko, nafto, kmetijstvom,
industrijo … V morje razlite kemikalije in plastika ter druge strupene snovi se nabirajo
v morskih organizmih. Ker jih ti ne morejo razgraditi, se začnejo kopičiti v njihovih
tkivih. Organizmi na vrhu prehranjevalne verige pojedo manjše organizme in s tem
zaužijejo vse strupene snovi, ki so jih ti zaužili poprej. Koncentracija strupov se
tako v organizmih povečuje. Ko človek zaužije te morske organizme, obstaja velika
nevarnost, da bodo v naše telo prišle strupene snovi, zato moramo biti previdni, kam
spuščamo odpadke in strupene snovi, saj se lahko zgodi, da jih bomo prav kmalu
zaužili tudi sami.
Priloge:

prikaz učila »negativne posledice kopičenja plastike v morjih«
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VAROVATI
IN OBNOVITI
KOPENSKE
EKOSISTEME
TER SPODBUJATI
NJIHOVO
TRAJNOSTNO
RABO,
TRAJNOSTNO
GOSPODARITI
Z GOZDOVI,
BORITI SE PROTI
ŠIRJENJU PUŠČAV,
PREPREČITI
DEGRADACIJO
ZEMLJIŠČ IN
OBRNITI TA POJAV
TER PREPREČITI
IZGUBO BIOTSKE
RAZNOVRSTNOSTI

120

Cilj 15
PODCILJI
15.1 Do leta 2020 poskrbeti za ohranjanje, obnovo in trajnostno rabo kopenskih
in sladkovodnih ekosistemov ter njihovih storitev, zlasti gozdov, mokrišč, gorskih in
sušnih območij, v skladu z obveznostmi po mednarodnih sporazumih.
15.2 Do leta 2020 spodbuditi trajnostno gospodarjenje z vsemi vrstami gozdov,
ustaviti krčenje gozdov, obnoviti degradirane gozdove ter bistveno povečati
pogozdovanje in obnovo gozdov na svetovni ravni.
15.3 Do leta 2030 boriti se proti širjenju puščav, obnoviti degradirana zemljišča in
tla, tudi zemljišča, prizadeta zaradi širjenja puščav, suše in poplav, ter si prizadevati za
svet brez degradacije tal.
15.4 Do leta 2030 poskrbeti za ohranitev gorskih ekosistemov in njihove biotske
raznovrstnosti ter s tem povečati njihove koristi, ki so nujne za trajnostni razvoj.
15.5 Z nujnimi in odločnimi ukrepi zmanjšati degradacijo naravnih habitatov,
preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti in do leta 2020 zavarovati ogrožene vrste ter
preprečiti njihovo izumrtje.
15.6 Spodbujati pošteno in pravično delitev koristi od uporabe genskih virov ter
ustrezen dostop do njih v skladu z mednarodnimi dogovori.
15.7
Sprejeti nujne ukrepe za odpravo divjega lova in trgovine z zaščitenimi
živalskimi in rastlinskimi vrstami ter obravnavati ponudbo in povpraševanje po
nezakonitih izdelkih iz njih.
15.8 Do leta 2020 uvesti ukrepe za preprečitev vnosa invazivnih tujerodnih vrst in
občutno zmanjšanje njihovega vpliva na kopenske in vodne ekosisteme ter za nadzor
ali izkoreninjenje njihovih prednostnih vrst.
15.9 Do leta 2020 vključiti vrednote o ekosistemih in biotski raznovrstnosti v
postopke načrtovanja in razvoja, strategije za zmanjšanje revščine in računovodenje
na državni in lokalni ravni.
15.a Pridobiti in občutno povečati finančna sredstva iz vseh virov za
ohranjanje in trajnostno rabo biotske raznovrstnosti in ekosistemov.
15.b Pridobiti precejšnja sredstva iz vseh virov na vseh ravneh za financiranje
trajnostnega gospodarjenja z gozdovi in primerne spodbude državam v razvoju za
takšno gospodarjenje, tudi za ohranjanje in obnovo gozdov.
15.c Na svetovni ravni dodatno podpreti prizadevanja za boj proti divjemu
lovu in nezakoniti trgovini z zaščitenimi vrstami, tudi s povečanjem sposobnosti
lokalnih skupnosti za trajnostno preživljanje.
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PREDSTAVITEV CILJA
GLOBALNA RAVEN
•

Danes smo na različne načine (naravni parki, posebna pravila glede
gospodarskih dejavnosti) že zaščitili del zemeljskega površja, ki je po površini
nekoliko večji od skupne površine Severne Amerike: to je površina Kanade,
Združenih držav Amerike in Mehike. Kljub temu ta zaščita ne vključuje vseh
območij, pomembnih za biotsko raznovrstnost.

•

Biotska raznovrstnost pomeni stopnjo raznolikosti vseh oblik življenja v
nekem okolju, torej gre za število različnih vrst živali in rastlin, ki jih najdemo
v določenem območju.

•

Med letoma 2000 in 2010 je zemlja vsako leto izgubila več kot 12 milijonov
hektarjev gozda. To je približno enako površini šestih Slovenij.

•

Med letoma 1992 in 2011 se je podvojilo taljenje ledu na Grenlandiji ter
povzročilo dvig ravni svetovnih oceanov. Arktični led in ledeniki se talijo z
zaskrbljujočo hitrostjo.

•

Zaradi suš in širjenja puščav je vsako minuto uničeno območje velikosti 32
nogometnih igrišč. Leta 2015 je bilo visoko ogroženih 23.000 vrst rastlin,
živali in gliv.

Zdravi ekosistemi varujejo planet in zagotavljajo preživetje. Napredek pri ohranjanju in
trajnostni uporabi zemeljskih vrst teh ekosistemov je neenak. Po eni strani se povečuje
skrb za ohranjanje in varovanje gozdov, po drugi strani pa se siromaši zemlja, niža
biotska raznovrstnost, vse hitreje se talijo ledeniki. Poseben problem za izumiranje
različnih vrst živali predstavlja divji lov in preprodaja divjih živali. V preteklosti je
živelo več milijonov nosorogov, danes pa jih zaradi lova živi le še približno 30.000. V
letu 2017 je poginil zadnji severni beli nosorog, ki so ga v rezervatu Ol Pejeta v Keniji
zaradi stalne nevarnosti divjih lovcev varovali oboroženi varnostniki; podvrsta se je
tako približala nevarnosti izumrtja, saj sta na svetu zgolj še dve samici. Izguba biotske
raznovrstnosti se nadaljuje z zaskrbljujočo hitrostjo, divji lov in preprodaja pa dodatno
preprečujeta poskuse zaščite.

Severni jeleni pri iskanju hrane
(vir: https://www.theguardian.com/world/2016/dec/12/reindeer-shrink-as-climate-change-in-arctic-puts-their-food-on-ice#img-1)
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Zelo zaskrbljujoče je taljenje ledu. Arktični led se krči izredno hitro, podobno pa se
dogaja na ostalih severnih območjih. Taljenje ledenikov, arktičnega ledu in tundre
bo močno prispevalo k višanju gladine morja, to pa ogroža obalna območja. Do leta
2100 bi lahko taljenje ledu na Grenlandiji povzročilo zvišanje ravni morja od štirih
centimetrov do devetih centimetrov. Izguba ledu ima in bo imela posledice za ljudi ter
ekosisteme v arktičnem območju, prav tako pa tudi za celoten planet. Zaradi izgube
ledu imajo severni medvedi manj bivalnega prostora in časa za lov, to pa vpliva na
njihovo prehranjevanje. Vedno daljša obdobja brez hrane močno vplivajo na njihovo
telesno stanje. Znanstveniki so ugotovili, da je v Hudsonovem zalivu (oceanski zaliv
severnega Atlantskega oceana) glavni vzrok smrti medvedjih mladičev pomanjkanje
hrane ali pomanjkanje maščobe pri materah. Prav tako umira vedno več severnih
jelenov. Taljenje ledu povzroča več dežja, ta pa nato ob nižjih temperaturah zamrzne.
Jeleni debelega zamrznjenega snega ne morejo prebiti in tako ne pridejo do hrane.
Novembra 2013 je zaradi tega na polotoku Jamal v Sibiriji umrlo kar 61.000 severnih
jelenov. To seveda vpliva tudi na severna ljudstva, ki se ukvarjajo z rejo jelenov, saj
imajo težave pri lovu in prevozu. Zaradi krajših obdobij zamrznitve se vedno težje
preživljajo.

LOKALNA RAVEN

V Sloveniji obstaja dolga tradicija varstva okolja, pri tem pa pomagajo tako nevladne
organizacije in druge strokovne institucije kot tudi posamezniki. Za prebivalce
Slovenije je kakovost okolja, v katerem živimo, vrednota. Kljub temu za dosego 15.
cilja trajnostnega razvoja v Sloveniji še vedno ostajajo pomembni izzivi.

Jame so ena izmed najbolj prepoznavnih in najpogostejših naravnih vrednot, ki pa so
izjemno občutljiv del narave. Slovenija je z jamami zelo bogata in jih ima vsaj 9.264.
Slovenski kras se tudi v svetovnem merilu ponaša z biotsko pestrostjo podzemnega
živalstva, med katerimi izstopajo vrste, ki jih je moč najti le v nekaterih omejenih
predelih sveta. Po podzemnem vodnem živalstvu se uvrščamo celo na prvo mesto
na svetu. Kar pet slovenskih jamskih sistemov se je uvrstilo med 20 najbogatejših na
svetu. V Postojnsko–planinskem sistemu je bila med drugimi prvič najdena podzemna
žival hrošč drobnovratnik. V tem jamskem sistemu bivajo tudi različni polži, raki,
skakači, pa tudi netopirji. Izmed vseh vrst pa je zagotovo najbolj znana človeška ribica.

Postojnsko – planinski jamski sistem je znan po visokem številu jamskih vrst
(vir: https://www.postojnska-jama.eu/sl/obiscite-nas/postojnska-jama/)
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Žal tudi v Sloveniji opazimo slabšanje podzemnih habitatov. Onesnažene površinske
vode se v podzemlju samoočistijo le deloma, njihova onesnaženost pa vpliva na pogoje
bivanja prej naštetih vrst. Nevaren je tudi vdor površinskih vrst živali v podzemlje, ki
lahko izpodrinejo tamkajšnje vrste. Zaradi naštetega je pomembno, da je podzemno
okolje zaščiteno.

MIGRACIJE IN ŠIRJENJE PUŠČAV
Suša in širjenje puščav sta pomembna vzroka tako začasnih kot tudi stalnih migracij.
Površina puščav se ves čas povečuje. K temu pripomorejo tako podnebne spremembe
kot tudi zelo hitra rast prebivalstva. Zaradi potrebe prehraniti vse več ljudi se bolj
posega v naravo in zemljo močneje izkorišča. Širjenje puščave najbolj grozi območjem
ob Sahari, tako na jugu kot tudi na severu. Na teh območjih prihaja do spopadov
zaradi pomanjkanja zemlje in vode. Žal je danes slabšanje okolja obsežno in pogosto,
s selitvijo drugam pa se ljudje takim dogajanjem prilagajajo. Ker se prebivalstvo ni
več možno preživljati, se je prisiljeno seliti. Pričakuje se, da bo do leta 2100 Severna
Afrika doživljala vedno hujše suše. Stanje še slabšajo vetrovi, ki širijo puščavski pesek.
To bo še dodatno pripomoglo k migracijam. Zaradi širjenja puščav je že leta 2006
135 milijonom (Rusija ima približno 144 milijonov prebivalcev) grozila preselitev.
Do leta 2020 naj bi se zaradi širjenja puščave samo iz Podsaharske Afrike odselilo 60
milijonov ljudi (približno število državljanov Italije). V naslednjih desetletjih naj bi se
to število še povečalo. Na splošno so migracijski tokovi usmerjeni od območij, kjer
so obdelovalne površine redke zaradi slabše kakovosti tal, k območjem, kjer je več
obdelovalnih površin, kakovost tal pa boljša. Slaba kakovost tal je torej eden izmed
pomembnih vzrokov migracij. Boj proti širjenju puščav in povrnitev v prejšnje stanje
sta izrednega pomena za preprečitev obsežnih migracij.

Širjenje Sahare na jug grozi območju imenovanemu Sahel
(vir: http://www.climatechangenews.com/2012/04/27/climate-change-desertification-and-migration-connecting-the-dots/)
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PRIMER DOBRE GLOBALNE PRAKSE
SOBIVANJE LJUDI IN MEDVEDOV V KANADI

Zaradi taljenja ledu in uničevanja naravnega habitata severni medvedi vedno več časa
preživljajo na obalah, približujejo pa se tudi človeškim naselbinam. Tako prihaja do
stikov med ljudmi in medvedi, ki pa niso dobri za nikogar. Kljub temu, da so severni
medvedi za večino prijetne puhaste živali s TV ekranov, ne smemo pozabiti, da gre za
nevarne zveri. Medvedi predstavljajo resno nevarnost za ljudi, ti pa nanjo velikokrat
odgovarjajo z njihovim pobijanjem. Svetovna organizacija za varstvo narave (World
Wide Fund for Nature – WWF), ki se bori za ohranjanje divjine in za zmanjševanje
človekovega vpliva na okolje, je v sodelovanju s kanadskim zaselkom Arviat razvila
uspešen nadzor nad severnimi medvedi, ki zmanjšuje število medsebojnih spopadov
ter tako rešuje tako medvedja kot tudi človeška življenja. Kljub vedno pogostejšim
srečanjem med medvedi in ljudmi je bil v kanadski regiji Nunavut po letu 2010, ko so
začeli z nadzorom, v povprečju ubit le en medved na leto. Pred tem letom je bilo letno
ubitih povprečno osem severnih medvedov. Poleg Kanade WWF uspešno zmanjšuje
spopade med ljudmi in medvedi tudi v Rusiji ter na Grenlandiji. Težave rešujejo z
najemanjem stražarjev, ki naganjajo medvede in varujejo ljudi s takojšnjim obveščanjem
o premikih medvedov, ulovom nevarnih medvedov ter njihovo preselitvijo na varno
območje. Na takšen način se preprečuje dodatno znižanje števila že tako ogroženih
medvedov.

Severni medved ob odlagališču smeti v Kanadi
(vir:
http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/arctic/wildlife/polar_bear/wwf_polar_bears/?262250/Polar-bear-patrols-keep-bears-and-Arcticcommunities-safe#)
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PRIMER DOBRE LOKALNE PRAKSE
ČLOVEŠKA RIBICA V POSTOJNSKI JAMI

Človeška ribica je ena izmed najbolj nenavadnih živali na svetu. Gre za dvoživko, ki
se razvija zelo počasi in nikoli ne zapusti vode. Doživi lahko tudi sto let, brez hrane pa
preživi tudi deset let. Zaradi vedno hujše onesnaženosti podzemnih voda in človeškega
vpliva na podzemni svet število primerkov človeške ribice upada. V Sloveniji je z
zakonom zavarovana živalska vrsta in je uvrščena na seznam redkih ter ogroženih vrst.
Najbolj znano bivališče človeških ribic je prav turistično oblegana Postojnska jama. V
začetku leta 2016 je jamski vodnik opazil pritrjeno jajčece človeške ribice. Nemudoma
so poskrbeli za varnost in iz akvarija odmaknili šest človeških ribic. Namestili so tudi
kamere, ki so razkrile skrivnosti razmnoževanja. Odgovorni so ves čas skrbno pazili
na zarod. Čeprav so znanstveniki ocenjevali možnost, da se bi v jamskem akvariju
odvil razvoj od jajčeca do izleganja ribice, skoraj za nično, se je zgodil čudež. Konec
maja 2016 se je izlegla prva človeška ribica. Gre za edinstven dogodek v svetovnem
merilu, ki je pomemben za naravoslovje na splošno. Postojnsko jamo je med drugim
obiskala tudi televizijska mreža Discovery Channel. Strokovnjaki, ki so skrbeli za
varnost in razvoj ribic, so opravili odlično delo.

Jajčece človeške ribice v Postojnski jami
(vir: https://www.postojnska-jama.eu/sl/spoznajte-park/narava-in-zivalski-svet/cloveska-ribica-spoznajte-zmajeve-mladicke/)

PREDLOGI DEJAVNOSTI V RAZREDU
Delavnica učence seznani s problemom izumiranja nekaterih živalskih vrst in pomenom
ohranjanja biotske raznovrstnosti. Izpostavi tudi problem taljenja ledenikov, tako za
živali kot tudi za ljudi.
Poleg globalne ravni pa učenci spoznajo tudi, kakšno je stanje pri nas, saj je v delavnica
predstavi problem slabšanja jame kot podzemnega habitata in posledice tega. Omenjena
je tudi dobra lokalna praksa, in sicer razvoj človeške ribice kljub izredno majhnim
možnostim.

126

Cilj 15
PREDLAGANI PREDMETI IN PRIPADAJOČI VSEBINSKI
SKLOPI (z nekaj predlogi operativnih učnih ciljev)
GEOGRAFIJA (6.–9. razred)
•

Uporabimo znanje: šolska ekskurzija – 6. razred

Učenec spozna lepote in geografsko pestrost Slovenije v okviru ekskurzije in
terenskega dela.
•

Značilnosti specifičnih regij:

7. razred (Evropa in Azija):
Učenec razume načela trajnostnega razvoja in odgovornega ravnanja z okoljem.
8. razred (Afrika, Avstralija in Amerika):
Učenec sklepa o življenjskih razmerah v Severni Afriki,
učenec s študijem primera spoznava območja ogrožanja okolja in načine varovanja
okolja na posameznih celinah,
učenec sklepa o podnebju, rastlinstvu in živalstvu polarnih območij.
9. razred (naravnogeografske enote Slovenije):
Učenec na zgledu Postojnske jame prestavi prizadevanja in ukrepe za ohranjanje
naravne in kulturne dediščine,
učenec razume sonaravni razvoj in odgovornost do ohranjanja ugodnih življenjskih
razmer za prihodnje generacije in se tako tudi ravna,
učenec ozavešča pomembnost ohranjanja okolja za trajnostni razvoj družbe v
sedanjosti in prihodnosti.
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA (7.–8. razred)
•

Posameznik, skupnosti, država – 7. razred

Učenci spoznavajo pomen strpnosti in medsebojnega spoštovanja za kulturo
sobivanja.
•

Demokracija od blizu: državljanske akcije – 8. razred

Učenci ob seznanjanju z raznimi akcijami razvijajo pozitiven odnos do
državljanskega delovanja.
•

Svetovna skupnost: onesnaževanje okolja; zmanjševanje plodnih tal, čiste
vode, izumiranje živali idr. – 8. razred

Učenci razvijajo sposobnost etičnega presojanja in spoznavajo ekonomske in
družbenorazvojne alternative, ki omogočajo trajnostni razvoj,
učenci spoznavajo aktivnosti in gibanja za rešitve vprašanj človeštva.
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BIOLOGIJA (8.–9. razred)
•

Biotska pestrost

Učenci razumejo da moramo za ohranjanje biotske pestrosti ohranjati različne
habitate,
učenci spoznajo, da je biotska pestrost temelj za delovanje ekosistemov, biosfere
in za človekovo preživetje.
•

Biomi in biosfera

Učenci spoznajo da je biotska pestrost manjša v puščavah.
•

Vpliv človeka na naravo in okolje

Učenci razumejo, da biotsko pestrost ohranjamo z neposrednim varovanjem vse
narave, s trajnostnim razvojem, izjemoma še posebej na zavarovanih območjih,
učenci spoznajo nekatere redke in ogrožene vrste v lastnem okolju,
učenci razumejo vplive človeka (onesnaževanje okolja) na biotske sisteme
(organizmi, ekosistemi, biosfera),
učenci spoznajo, da je tveganje, povezano s človekovo aktivnostjo, osebni in
družbeni izziv, da ne pride do škodljivih posledic za človeka in naravo.
Dejavnost: didaktična igra od 5 do 0.
Dejavnost izvajamo po predstavitvi OZN in Agende 2030 za trajnostni razvoj.
Dejavnost lahko izvajamo v različnih delih učne ure, glede na željo učitelja. Lahko jo
uporabi kot uvodno motivacijo oziroma motivacijo med uro in na podlagi gesel/rešitev
igre izpelje druge dejavnosti ter razlago. Lahko pa igro uporabi na koncu obravnave
problematik, ki jih izpostavi 15. cilj trajnostnega razvoja. V tem primeru lahko igra
učitelju služi kot preverjanje.
Učitelj lahko pri tej dejavnosti uporabi individualno ali skupinsko učno obliko. Učenci
lahko namreč igrajo vsak zase ali pa v poljubno oblikovanih skupinah.
Potek (5–15 minut):
Učencem povemo, da bodo igrali igro, ki se imenuje Od 5 do 0. Spomnimo jih na
televizijsko oddajo Male sive celice, kjer imajo podoben kviz, zato pravila verjetno že
poznajo. Učitelj pove, da igra poteka tako, da on bere trditve, ki si sledijo od težjih k
lažjim. Naloga učencev pa je, da poskušajo čim prej ugotoviti, kakšno je geslo/rešitev.
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Primer:
Trditve:
•

Za 5 točk: je ena izmed najbolj nenavadnih živali na svetu.

•

Za 4 točke: je največja jamska žival na svetu.

•

Za 3 točke: njeno drugo ime je tudi močeril.

•

Za 2 točki: je jamska žival brez temnega kožnega barvila in brez oči.

•

Za 1 točko: njeno najbolj znano bivališče je turistično oblegana Postojnska
jama.

•

Rešitev: človeška ribica

Trditve:
•

Za 5 točk: so vedno obstajale.

•

Za 4 točke: so vedno hitrejše.

•

Za 3 točke: so tako znotraj držav kot čezmejne.

•

Za 2 točki: pred tremi leti smo jih skoraj vsak dan spremljali po televiziji.

•

Za 1 točko: selitve oziroma zapuščanje svojih domov zaradi različnih razlogov.

•

Rešitev: migracije
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16

SPODBUJATI
MIROLJUBNE
IN ODPRTE
DRUŽBE ZA
TRAJNOSTNI
RAZVOJ, VSEM
OMOGOČITI
DOSTOP DO
PRAVNEGA
VARSTVA TER
OBLIKOVATI
UČINKOVITE,
ODGOVORNE
IN ODPRTE
USTANOVE NA
VSEH RAVNEH
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PODCILJI
16.1 Povsod občutno zmanjšati pogostnost vseh oblik nasilja in s tem povezanih
primerov smrti
16.2 Izkoreniniti zlorabo in izkoriščanje otrok, trgovino z njimi, vse vrste nasilja
nad otroki in njihovo mučenje
16.3 Spodbujati spoštovanje načel pravne države na državni in mednarodni ravni ter
poskrbeti za enakopraven dostop do pravnega varstva
16.4 Do leta 2030 občutno omejiti nezakonite finančne tokove in trgovino z orožjem,
povečati zaseg in vračilo ukradenega premoženja ter se boriti proti vsem oblikam
organiziranega kriminala
16.5

Občutno omejiti vse oblike korupcije in podkupovanja

16.6

Razviti učinkovite, odgovorne in pregledne ustanove na vseh ravneh

16.7 Poskrbeti za odzivno in odprto odločanje vseh ljudi prek njihovih predstavnikov
na vseh ravneh
16.8 Razširiti in okrepiti sodelovanje držav v razvoju v institucijah svetovnega
upravljanja
16.9 Do leta 2030 vsem urediti osebni pravni status, tudi z vpisom rojstev v matični
register
16.10 Zagotoviti dostop javnosti do informacij in varovati temeljne svoboščine v
skladu z notranjo zakonodajo in mednarodnimi sporazumi
16.a Tudi z mednarodnim sodelovanjem okrepiti zmogljivosti ustreznih
državnih ustanov za preprečevanje nasilja in boj proti terorizmu in kriminalu na vseh
ravneh, zlasti v državah v razvoju
razvoj

16.b

Spodbujati in izvajati nediskriminacijske zakone in politike za trajnostni

PREDSTAVITEV CILJA
•

Trenutno je na svetu 200 milijonov otrok, ki morajo delati, kar je približno
toliko otrok, kot imajo prebivalcev Slovenija, Italija, Francija in Nemčija
skupaj.

•

Veliko svetovno znanih znamk oblačil, ki jih danes nosimo v Evropi, so
produkt težkega in prisilnega dela otrok. Otroci delajo na vsaki stropnji
tekstilne proizvodne verige: od proizvodnje bombaža v Beninu, do nabiranja
bombaža v Uzbekistanu, preje v Indiji, vse do izdelave oblačil v tovarnah v
Bangladešu.
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•

Na svetu je približno 20 milijonov žrtev trgovine z ljudmi. 20 % žrtev
predstavljajo otroci.

•

Samo 52 od 195-ih držav je v svoji zakonodaji prepovedalo telesno kaznovanje
otrok.

GLOBALNA RAVEN

Otroci predstavljajo eno najšibkejših skupin v družbi, saj za svoj razvoj potrebujejo
odrasle, za svojo statusno zaščito pa državo. Kljub mednarodno sprejeti Konvenciji
o otrokovih pravicah, ki je bila sprejeta leta 1989 in zavezuje države, da spoštujejo
otrokove pravice, so otrokove pravice po svetu velikokrat kršene.
Kot otroci, ki smo odrasli v Sloveniji in imeli brezskrbno otroštvo ter poleg šolanja
veliko prostega časa, si težko predstavljamo, da morajo otroci v nekaterih delih sveta
delati. Pa vendar je na svetu 11 % otrok, ki dela. To je tako, kot če bi v vsakem razredu
s petindvajsetimi otroki, trije otroci morali delati. Največ otrok dela v Podsaharski
Afriki in v Jugovzhodni Aziji ter Latinski Ameriki. Ta dela so večinoma težka fizična
dela v kmetijstvu, rudarstvu, gradbeništvu in tekstilni industriji. Velikokrat pa so
otroci vključeni tudi v najhujše oblike dela otrok, kot so prostitucija, spolni turizem,
novačenje otrok v oboroženih spopadih ali v nezakonitih dejavnostih, kot je trgovina z
ljudmi in z drogami. Otroci so v vseh omenjenih oblikah dela izpostavljeni psihičnim
in fizičnim nevarnostim, hkrati pa zaradi dela predčasno opustijo šolanje. Revščina
je eden najbolj pogostih razlogov za delo otrok. Nekateri otroci začnejo delati, da bi
s svojim zaslužkom pomagali družini. Obstajajo tudi primeri, ko revne in zadolžene
družine pošljejo otroke na delo na bogate kmetije, da bi s tem poplačale svoje dolgove.
Prav tako pomanjkanje šol v državah v razvoju in dejstvo, da si nekatere družine ne
morejo privoščiti poslati svojih otrok v najbljižjo šolo, ki je lahko oddaljena tudi do
10 kilometrov, prispeva k temu, da otroci začnejo delati. V veliko državah pa je delo
otrok del kulture in tradicije. Le en otrok med petimi dobi za opravljeno delo plačilo.
Iz ekonomskega vidika so zato otroci za delodajalce veliko bolj poceni delovna sila
kot odrasli, hkrati pa se tudi manj zavedajo svojih pravic, zato jih lahko delodajalci
v večji meri izkoriščajo. Veliko držav je že sprejelo zakonodajo, ki prepoveduje delo
otrok. Tudi podatki kažejo, da se je delo otrok v zadnjih desetih letih zmanjšalo.
Vendar pa v državah, kjer vlada huda revščina in kjer že vrsto let divjajo konflikti, delo
otrok predstavlja pomemben prispevek k gospodarstvu držav ter zaradi tega države ne
ukrepajo, da bi otroke zaščitile. Ker so otroci plačani zelo malo ali nič, lahko države
in podjetja zaradi nizkih stroškov proizvodnje prodajajo blago, ki so ga izdelali otroci,
po nižji ceni ter tako bolje tekmujejo v mednarodni trgovini.
Tesno povezana z delom otrok je problematika trgovine z otroki, ki je prisotna prav
v vsaki državi na svetu, saj ima trgovina z ljudmi vzpostavljene nezakonite povezave
med izvornimi državami (od koder žrtve prihajajo), prehodnimi državami, vse do
ciljnih držav (kamor so žrtve prepeljane). Na svetu je približno 20 milijonov žrtev
trgovine z ljudmi. Od tega 20 % žrtev predstavljajo otroci, v nekaterih delih Afrike
in Azije pa predstavljajo največjo skupino žrtev (do 100 %). Prisilno delo in spolno
izkoriščanje sta glavna razloga za trgovino z otroki. Nevladne organizacije, ki so
dejavne na področju preprečevanja trgovine z ljudmi, neprestano opozarjajo, da vlade
in pristojni organi velikokrat spregledajo takšne kršitve v svojih državah, ali pa še
huje, celo sodelujejo s storilci.
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Pomembno je omeniti tudi nasilje nad otroki, saj je na svetu 193 milijonov otrok žrtev
spolnega nasilja. To je tako, kot če bi bila v razredu s petindvajsetimi učenci dva
učenca žrtvi spolnega nasilja. Prav tako približno 732 milijonov otrok živi v državah,
kjer telesno kaznovanje v šolah ni popolnoma prepovedano.

LOKALNA RAVEN

V Sloveniji delujejo številne institucije in organizacije za zaščito otrokovih pravic.
Med drugim so to UNICEF Slovenija, Zveza prijateljev mladine Slovenije in Varuh
človekovih pravic Republike Slovenije, ki posebno pozornost namenja prav otrokovim
pravicam. Zakonska zaščita otrokovih pravic je v Sloveniji urejena s prej omenjeno
Konvencijo o otrokovih pravicah, zakonodajo na področju socialnega varstva, vzgoje
in izobraževanja, ki določa pravice ter dolžnosti otrok in tudi dolžnost zagotavljanja
varnosti otrokom s strani izobraževalnih ustanov. Od leta 2008 pa je v veljavi tudi
Zakon o preprečevanju nasilja v družini, ki enakovredno obravnava tako fizično, kot
tudi psihično, spolno in ekonomsko nasilje, ki vključuje različne oblike zlorabe moči
(uporaba otrok za delo) in odrekanja pravic otrokom v povezavi z dohodkom (odvzem
dohodkov, neplačevanje preživnine). Novela zakona iz leta 2016 je nabor dejanj
nasilja, ki jih prepoveduje, dopolnila z izrecno navedbo teslesnega kaznovanja otrok.
Raziskava iz leta 2017 je med 192. državami uvrstila Slovenijo in Norveško na prvo
mesto pri zagotavljanju najboljših pogojev za življenje otrok, pri čemer se je največ
pozornosti namenilo predvsem izobrazbi, zdravstvenemu varstvu ter socialni zaščiti
otrok. Pa vendar tudi v Sloveniji obstajajo primeri kršitev otrokovih pravic in nasilja
nad otroki. Ti žalostni primeri nas opozarjajo, da moramo biti bolj pozorni na dogajanje
okrog nas, da pravočasno opazimo stiske posameznikov.

MIGRACIJE, POVEZANE S STANJEM
MIROLJUBNOSTI IN ODPRTOSTI DRUŽB TER
UČINKOVITOSTI USTANOV
Zaradi slabega dela različnih institucij in nemirov v državah (državljanske vojne,
meddržavne vojne) velikokrat pride do pojava prisilnih migracij, ki nastanejo zaradi
nezmožnosti, nesposobnosti oz. nepripravljenosti države za zagotavljanje zaščite
svojemu državljanu, ki je prisiljen zapustiti svojo državo zaradi utemeljenega strahu
pred preganjanjem na podlagi rase, vere, narodne pripradnosti, pripadnostni določeni
družbeni skupini ali določenemu političnemu prepričanju ter iskati zatočišče v drugih
državah, ki mu to lahko nudijo.
Eden izmed mnogih primerov je ljudstvo Rohinga, muslimanska narodna manjšina
v Mjanmaru, ki je že vrsto let preganjana s strani pretežno budistične mjanmarske
države. Država enomiljonskemu ljudstvu Rohinga ne priznava državljanstva in drugih
političnih pravic. Zatiranje in diskriminacija nad ljudstvom sta dosegli svoj vrh v
avgustu 2017, ko je mjanmarska vlada pričela z načrtnim odstranjevnjem pripadnikov
manjšine Rohinga. Po izbruhu nasilja je bilo ubitih približno 6.700 ljudi, med njimi
okoli 700 otrok. Zato so pripadniki ljudstva začeli iskati zatočišče in migrirati v
sosednji Bangladeš, kjer živijo v slabih pogojih v begunskih kampih. Iz Mjanmara je
do januarja 2018 zbežalo že več kot 688.000 pripradnikov ljudstva Rohinga.
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Migrantski tok, ki je Evropo dosegel v letu 2015 in 2016, je opozoril ter še vedno opozarja
na številne migrantske otroke, ki so v Evropo prispeli z družino ali brez spremstva,
in na zagotavljanje njihove zaščite. Prav otroci so ena izmed ranljivejših skupin v
procesu migracij, saj so najbolj izpostavljeni nasilju, trgovini z ljudmi, izkoriščanju
na migracijski poti, izginotju ali ločitvi od družine. Leta 2016 je v Evropsko unijo
prispelo približno 63.300 otrok brez spremstva. Istega leta je Evropski policijski urad
(Europol) ocenil, da je od tega približno 10.000 otrok izginilo. Gre za ocenjeno število,
kljub temu pa opozarja na veliko nevarnost, ki preti otrokom beguncem, saj so odlična
tarča za trgovino z ljudmi, prostitucijo, prisilno delo in druge oblike izkoriščanja.

PRIMER DOBRE NACIONALNE PRAKSE
PROJEKTA VIJOLICA IN TELESNICA

Društvo Ključ od leta 2002 naprej izvaja program ozaveščanja otrok glede pasti
trgovine z ljudmi oz. otroki, ki je žal prisotna tudi v Sloveniji. Projekt Vijolica tako
ozavešča osnovnošolske otroke, njihove starše in pedagoško ter strokovno osebje in
jih poučuje nevarnostih, ki pretijo otrokom, kot so možnosti preslepitve, zlorabe ter
prisile v prosituiranje, hkrati pa jih tudi pripravlja in uči o samoobrambnem vedenju
ter ukrepih, s katerimi se lahko izognejo nevarnim situacijam. Projekt Telesnica je
nadgradnja projekta Vijolica in je prav tako namenjena otrokom, staršem ter pedagoškim
delavcem. Namen tega projekta je predvsem ozaveščanje o postopkih prijave. Vse
tri skupine se namreč spodbuja, da razkrijejo in prijavijo kakršnokoli obliko zlorabe
pristojnim vladnim ustanovam ter s tem prispevajo k bolj učinkovitim institucijam in
družbi.
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PRIMER DOBRE GLOBALNE PRAKSE
PROGRAM PREPREČEVANJA KAZNOVANJA V
ŠOLAH

Uganda je leta 1997 zakonsko prepovedala fizično kaznovanje v šolah, vendar se je
le–to še naprej izvajalo. Raziskava iz leta 2012 je pokazala, da je v Ugandi več kot
96 % osnovnošolskih otrok doživelo nasilje s strani učiteljev, več kot polovica pa
jih je bila nasilno kaznovanih v preteklem tednu. Ugandska nevladna organizacija
Raising Voices je pripravila šeststopenjski program, katerega cilj je preprečiti uporabo
nasilja nad otroki. Na začetku programa je imenovan odbor, ki ga sestavljajo učitelji,
učenci in člani lokalne skupnosti, ki v drugi stopnji oblikuje dejavnosti, povezane z
ozaveščanjem glede problema nasilja nad otroki. Tretja in četrta stopnja sta namenjeni
učiteljem ter razvoju dejavnosti, ki spodbujajo učitelje, da namesto nasilja uporabljajo
oblike pozitivne discipline. Peta stopnja vključuje delavnice, kjer so oblikovana nova
šolska pravila, ki ščitijo učence. V zadnji stopnji pa se odgovornost, ki jo ima odbor,
prenese na šolsko upravo. Ta model so do sedaj v Ugandi uporabili v 750 šolah.
Rezultati so pokazali, da se je nasilje nad osnovnošolskimi otroki zmanjšalo za 42 %.

PREDLOGI DEJAVNOSTI V RAZREDU
Učenci pri delavnici podrobneje spoznajo človekove pravice po aktivni metodi,
metodi igre vlog, s katero posamezna skupina pravico prikaže s pantomimo, nato pa
informacije sošolcem prebere oziroma predstavi.
Poleg človekovih pravic učenci spoznajo tudi, katere pravice so kršenem migrantom
in kako. V zaključnem delu učenci spoznajo, kako lahko spodbujamo miroljubno in
odprto družbo, tako na ravni Slovenije kot sveta.

PREDLAGANI PREDMETI IN PRIPADAJOČI VSEBINSKI
SKLOPI (z nekaj predlogi operativnih učnih ciljev)
DRŽAVLJANSKA VZGOJA IN ETIKA (7.–9. razred)
•

Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah – 7. razred

Učenci spoznajo ideje človekovih pravic.
Spoznavajo dokumente, v katerih so napisane človekove pravice.
Učenci razvijajo občutljivost za kršitve človekovih pravic in motavacijo za
njihovo varovanje.
Učenci spoznajo načela, vgrajena v opredelitve človekovih pravic. Seznanijo se
s postopki varovanja človekovih pravic. Razumejo posebnost otrokovih pravic.
Razvijajo občutljivost za kršitve človekovih pravic in motivacijo za njihovo
varovanje.
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Razvijajo sposobnost za argumentiranje, ki temelji na etičnih načelih, vgrajenih
v človekove pravice.
Seznanijo se z ustanovami, ki skrbijo za varovanje človekovih pravic.
Seznanijo se s postopki varovanja otrkovih pravic in ustanovami, ki za to skrbijo.
Učenci spoznavajo razloge, zaradi katerih si velik del človeštva prizadeva za
uveljavljanje človekovih pravic.
Seznanijo se z delovanjem nevladnih organizacij, ki si prizadevajo za uveljavljanje
človekovih in otrokovih pravic.
•

Svetovna skupnost – 8. razred

Učenci razvijajo sposobnost etičnega presojanja in spoznavajo ekonomske in
družbenorazvojne alternative, ki omogočajo trajnostni razvoj.
Učenci spoznavajo aktivnosti in gibanja za rešitev vprašanj. Razvijajo motivacijo
in stališča do aktivnosti in gibanj.
SPOZNAVANJE OKOLJA (1.–3. razred)
•

Človek

Vedo, da jim zdrav način prehranjevanja, telesne vaje in počitek omogočajo rast
in razvoj ter da jim pomagajo ohranjati zdravje. – 1. in 2. razred
•

Jaz

Razumejo pomen navad, ki jim pomagajo pri učenju, sodelovanju idr. – 2. razred
Doživljajo in spoznajo pomen znanja za kakovost življenja, za lasten in družben
razvoj. – 3. razred
Znajo prositi za pomoč v nevarnih situacijah. – 3. razred
•

Odnosi

Spoznajo, da ima vsak človek pravice in dolžnosti ter opišejo razlike med
pravicami in dolžnostmi. – 1. razred
Prepoznajo različne vrste nasilja (besedno, psihično, fizično) in vedo, kam se
obrniti po pomoč. – 1. in 2. razred
Spoznajo, da smo ljudje različni, in razumejo različnost. – 2. razred
Vedo, da morajo biti vsem (ne glede na razlike) dani pogoji, da živimo človeka
vredno življenje. – 2. razred
Vedo, da moramo ljudje v življenju nekatere dejavnosti nujno početi, nekatere pa
zato, ker se tako odločimo in ko se za to odločimo. – 3. razred
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Razumejo nujnost sodelovanja in medsebojne strpnosti med ljudmi. – 3. razred
Vedo, da je prav, da si ljudje med seboj pomagajo v raznih stiskah (nesreča,
bolezen, revščina). – 3. razred
Razložijo, kaj je solidarnost. – 3. razred
DRUŽBA (4.–5 razred)
•

Ljudje v družbi – 4. razred

Poznajo različne (svoje) družbene vloge in primerna ravnanja v teh vlogah.
Poznajo in razumejo temeljne otrokove pravice, dolžnosti in odgovornosti (do
sebe in drugih).
Ob primerih prepoznajo uveljavljanje človekovih in otrokovih pravic in dolžnosti
(pri nas in drugje, danes in nekoč).
Razumejo pomen sprejemanja in spoštovanja drugačnosti.
Prepoznajo vrste nasilja med otroki in nad otroki.
•

Ljudje v družbi – 5. razred

Razložijo selitve prebivalcev, vzroke in posledice selitev.
Spoznajo, da so ljudje v skupnosti različni (na primer: po starosti, veri, spolni
usmerjenosti, etnični pripadnosti, družbenoekonomskem statusu; družbene,
kulturne razlike idr.) In prepoznajo stereotipe v povezavi z njimi.
Spoznajo vrste sodelovanja in medsebojne pomoči (npr. prostovoljno delo,
društva ipd.).
GEOGRAFIJA (6.–9. razred)
Spoštuje različnost. – 6., 7., 8. in 9. razred
Se vživi v položaj drugih ljudi. – 6., 7., 8. in 9. razred
Razume sonaravni razvoj in odgovornost za ohranjanje ustreznih življenjskih
razmer za prihodnje generacije in se tako tudi ravna. – 6., 7., 8. in 9. razred
Ob študiju primerov spoznava aktualna vprašanja evrope v navezavi na njihovo
zgodovino. – 7. razred
Ob študiju primerov z različnih celin spoznava žgoča vprašanja sodobnega sveta.
– 8. razred
Usposablja se za uporabo komunikacijskih, miselnih, praktičnih in socialnih
veščin za raziskovanje geografskih tem na lokalni, regionalni in planetarni ravni.
– 7. razred
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Na podlagi različnih virov, statističnih podatkov in digitalnih gradiv oblikuje
izvlečke, sklepe in nakazuje rešitve. – 9. razred

DEJAVNOST

Potek (45 minut):
Dejavnost izvajamo po predstavitvi OZN in Agende 2030 za trajnostni razvoj.
Določenim učencem v uvodnem delu naročimo, da naj iz vrečke povlečejo listek, na
katerem je napisana beseda (1). Ko listke razdelimo vsem, učenci na glas preberejo
besede. S tem poskušamo aktivirati njihovo razmišljanje, iskanje teme in hkrati
vzbuditi empatijo z nekoliko neprijetnimi besedami. Ko učencem povemo, da se bomo
pogovarjali o 16. cilju, sledi skupinska aktivnost. Vsaka skupina dobi list, na katerem
je napisana pravica, ki jo morajo sošolcem predstaviti s pantomimo. Na listku pa so
napisani tudi ključni podatki, navezujoči se na pravico, ki jo skupina svojim sošolcem
predstavi. Z aktivno metodo poskušamo doseči čim večjo aktivnost učencev, hkrati pa
želimo s pantomimo spodbuditi sočutje učencev.
Na koncu cilj povežemo s preseljevanjem oziroma migracijami; predstavimo, kako so
migrantskim otrokom kršene njihove pravice. Na koncu predstavimo projekta društva
Ključ, in sicer projekta Vijolica ter Telesnica kot primera dobre nacionalne prakse, kot
tudi Program preprečevanja kaznovanja v šolah v Ugandi.
Učno uro bi lahko izvedli tudi tako, da bi skupina učencev sama izbrala eno izmed
človekovih pravic, nato bi poiskala čim več podatkov o njej in te poskušala na čim
zanimivejši način predstaviti svojim sošolcem.
Učenci pa bi kot končno dejavnost oblikovali še kviz – sestavili bi vprašanja in 3 možne
odgovore, nato pa bi njihovi sošolci sodelovali v igri. Tako bi preverili razumevanje
učencev, hkrati pa učence spodbudili, da svoje delo opravijo korektno in vsebino
svojim sošolcem predstavijo na čim zanimivejši način, da si bodo čim bolj zapomnili.
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PRILOGE:
Priloga 1: Listki z besedami
OTROK

PRAVICE

ZLORABA

IZKORIŠČANJE

MUČENJE

TRPLJENJE

BOLEČINA

TELESNO
KAZNOVANJE

PRAVICE

Priloga 2: Lističi s človekovimi pravicami in vsebino
PRAVICA: OTROCI NE SMEJO BITI POCENI DELOVNA SILA
ALI VOJAKI
•

Revščina je eden najbolj pogostih razlogov za delo otrok.

•

Otroci večinoma opravljajo težka fizična dela v kmetijstvu,
rudarstvu, gradbeništvu in tekstilni industriji.

•

Velikokrat so vključeni tudi v najhujše oblike dela otrok, kot so
prostitucija, otroški spolni turizem, vojska.

•

En otrok med petimi prejme plačilo za opravljeno delo.

•

Otroci so bolj poceni delovna sila kot odrasli.

•

Ker se manj zavedajo svojih pravic, jih delodajalci izkoriščajo v
večji meri.

PRAVICA: OTROCI IMAJO PRAVICO DO BREZPLAČNEGA
IZOBRAŽEVANJA
•

Zaradi dela in revščine predčasno opustijo šolanje, da bi z
zaslužkom pomagali svoji družini.

•

Tudi pomanjkanje šol v državah v razvoju in dejstvo, da si nekatere
družine ne morejo privoščiti poslati svojih otrok v najbližjo šolo
(oddaljeno tudi do 10 kilometrov), prispeva k temu, da se otroci
ne izobražujejo.
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PRAVICA: VSAK OTROK IMA PRAVICO DO VARNOSTI IN DO
ZAŠČITE PRED POŠKODBAMI TER ZANEMARJANJEM
•

Na svetu je 193 milijonov otrok žrtev spolnega nasilja. To je tako,
kot če bi bila v razredu s petindvajsetimi učenci dva učenca žrtvi
spolnega nasilja. Prav tako v nekaterih državah telesno kaznovanje
v šolah ni popolnoma prepovedano.

•

Raziskava iz leta 2017 je med 192 državami uvrstila Slovenijo
in Norveško na 1. mesto pri zagotavljanju najboljših pogojev
svojim otrokom glede zdravstvenega varstva, socialne zaščite,
izobraževanja idr.

PRAVICA: VSI OTROCI IMAJO PRAVICO DO POČITKA IN IGRE
TER VKLJUČEVANJA V RAZLIČNE AKTIVNOSTI
•

Trenutno je na svetu 200 milijonov otrok, ki morajo delati. To je
približno toliko otrok, kot je vseh prebivalcev Slovenije, Italije,
Francije in Nemčije skupaj.

•

Otrokom je zaradi prisilnega dela odvzeta pravica do igre, počitka
in izobraževanja.

•

Zaradi opravljanja nevarnih in zahtevnih del sta ogrožena zdravje
ter razvoj otrok.

•

V Sloveniji mlajši od 15 let ne smejo delati in služiti denarja.

•

Zakon v Sloveniji prav tako določa, da mladostniki med 15. in 18.
letom ne smejo delati več kot 8 ur na dan.
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PODCILJI:
FINANCIRANJE

17.1 Pridobiti več domačih sredstev za razvoj tudi z izboljšanjem državnih
zmogljivosti pri pobiranju davkov in drugih prihodkov, tudi z mednarodno podporo
državam v razvoju.
17.2
Poskrbeti, da bodo razvite države v celoti izpolnjevale zaveze glede uradne
razvojne pomoči, med drugim zavezo mnogih razvitih držav doseči cilj 0,7 odstotka
BND za uradno razvojno pomoč državam v razvoju in od 0,15 do 0,20 odstotka BND
za uradno razvojno pomoč najmanj razvitim državam; donatorske države spodbujati,
naj si določijo cilj najmanj 0,20 odstotka BND za uradno razvojno pomoč najmanj
razvitim državam.
17.3

Pridobiti dodatna finančna sredstva iz različnih virov za države v razvoju.

17.4 Državam v razvoju pomagati pri doseganju dolgoročne vzdržnosti dolga
z usklajenimi politikami za lažje financiranje, odpis ali prestrukturiranje dolga ter
rešiti problem zunanjega dolga zelo zadolženih revnih držav za zmanjšanje njihove
prezadolženosti.
17.5

Sprejeti in izvajati programe spodbujanja naložb za najmanj razvite države.

TEHNOLOGIJA

17.6 Izboljšati sodelovanje sever-jug, jug-jug ter tristransko regionalno in
mednarodno sodelovanje v znanosti, tehnologiji in inovacijah in dostop do njih ter
okrepiti izmenjavo znanja na dogovorjen način, tudi z izboljšanim usklajevanjem
obstoječih mehanizmov zlasti na ravni OZN in v okviru svetovnega mehanizma za
podporo tehnologiji.
17.7 Spodbujati razvoj, prenos in razširjanje okoljsko neoporečnih tehnologij
v državah v razvoju pod ugodnimi pogoji, tudi bolj ugodno obravnavo, v skladu z
dogovori.
17.8 Do leta 2017 v celoti vzpostaviti delovanje tehnološke banke in mehanizma
za krepitev zmogljivosti najmanj razvitih držav na področju znanosti, tehnologije
in inovacij ter povečati rabo tehnoloških pripomočkov, zlasti informacijskokomunikacijske tehnologije.

KREPITEV ZMOGLJIVOSTI

17.9 Povečati mednarodno podporo učinkoviti in usmerjeni krepitvi zmogljivosti v
državah v razvoju v podporo državnim načrtom za izvajanje vseh ciljev trajnostnega
razvoja, tudi prek sodelovanja sever–jug, jug–jug in tristranskega sodelovanja.

TRGOVINA

17.10 Spodbujati vsesplošen, urejen, odprt, nediskriminatoren in enakopraven
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trgovinski sistem v okviru Svetovne trgovinske organizacije, tudi z zaključkom
pogajanj v okviru razvojne agende iz Dohe.
17.11 Občutno povečati izvoz iz držav v razvoju ter predvsem do leta 2020 podvojiti
delež najmanj razvitih držav v svetovnem izvozu.
17.12 Poskrbeti za pravočasno trajno uveljavitev dostopa do trga brez carin in kvot za
vse najmanj razvite države v skladu s sklepi Svetovne trgovinske organizacije ter pri
tem zagotavljati, da bodo preferencialna pravila o poreklu za uvoz iz najmanj razvitih
držav pregledna in preprosta ter bodo omogočala lažji dostop do trga.

SISTEMSKA VPRAŠANJA

SKLADNOST POLITIK IN INSTITUCIONALNE RAVNI

17.13 Izboljšati svetovno makroekonomsko stabilnost, tudi z usklajevanjem in
skladnostjo politik.
17.14 Povečati skladnost politik za trajnostni razvoj.
17.15 Pri oblikovanju in izvajanju politik za odpravo revščine in trajnostni razvoj
spoštovati pravico do odločanja in pristojnosti posamezne države.

VEČSTRANSKA PARTNERSTVA

17.16 Okrepiti globalno partnerstvo za trajnostni razvoj in ga dopolniti z večstranskimi
partnerstvi, ki pridobivajo in izmenjavajo znanje, izkušnje, tehnologijo in finančna
sredstva v podporo doseganju ciljev trajnostnega razvoja v vseh državah, zlasti v
državah v razvoju.
17.17 Spodbujati in pospeševati učinkovita javna in javno-zasebna partnerstva ter
partnerstva s civilno družbo na podlagi izkušenj in strategij za njihovo financiranje.

PODATKI, SPREMLJANJE IN ODGOVORNOST

17.18 Do leta 2020 povečati podporo krepitvi zmogljivosti v državah v razvoju,
skupaj z najmanj razvitimi državami in malimi otoškimi državami v razvoju, da bi
se občutno izboljšala dostopnost kakovostnih in zanesljivih najnovejših podatkov,
razčlenjenih glede na prihodke, spol, starost, raso, narodnost, migracijski status,
invalidnost, geografsko lego ali druge ustrezne značilnosti za posamezno državo.
17.19 Do leta 2030 na podlagi obstoječih pobud izoblikovati kazalnike napredka na
področju trajnostnega razvoja, ki dopolnjujejo bruto domači proizvod, in podpirati
krepitev statističnih zmogljivosti v državah v razvoju.
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PREDSTAVITEV CILJA
GLOBALNA RAVEN

Sedemnajsi cilj trajnostnega razvoja se osredotoča na načine in sredstva za izvajanje
ciljev Agende 2030 za trajnostni razvoj. Lahko ga razumemo kot temeljni cilj za
doseganje vseh drugih ciljev, saj se dotika zagotavljanja finančnih sredstev, tehnologije,
krepitve zmogljivosti, trgovine, vprašanj odnosov med državami, obveznosti razvitih
do manj razvitih držav itd. Vsak izmed omenjenih dejavnikov predstavlja določene
zahteve, ki jih bodo morale izpolniti vse države, če želimo na svetovni ravni uresničiti
Agendo 2030.
Ker je 17. cilj zelo širok in ima vrsto podciljev, se osredotočamo na podcilje o urejanju
medsebojne trgovine. Razlog za poudarek na trgovini je predvsem njen obseg in
pozornost, ki jo trgovina prejema. Prav tako se trgovino razume kot eno izmed gonilnih
sil splošnega napredka in dobrobiti. Tako je bistvo trgovinskih podciljev usklajeno
uresničevanje vseh zastavljenih trgovinskih podciljev, kjer je poudarek predvsem na
oblikovanju poštene in vključujoče trgovine.
S podciljem 17.10 se države sveta torej zavezujejo, da bodo v okviru Svetovne trgovinske
organizacije (oz. World Trade Organization; posebna mednarodna institucija, ki se
ukvarja z urejanjem mednarodne trgovine) skrbele, da bodo vse države obravnavane
enako, ne glede na njihovo velikost ali politično pomembnost. Podcilj 17.11 sledi
logiki, da večanje izvoza spodbudi višjo gospodarsko rast. Iz tega sledi zaključek,
da morajo države v razvoju občutno povečati svoj izvoz, s čimer naj bi si zagotovile
sredstva za spodbujanje lastnega razvoja. Zelo pomemben je tudi podcilj 17.12, ki
govori o ugodnejših pogojih za najmanj razvite države oz. omilitvi trgovinskih ovir.
Trgovinske ovire so v najosnovnejšem smislu lahko tarifne (plačevanje carinskih
dajatev na uvoz) ali netarifne (uvozni standardi in količinske omejitve uvoza); njihov
namen je preprosto razbran iz imena, torej omejevati oz. ovirati povečanje obsega
trgovine. 17. cilj torej naslavlja razvite države, ki iz držav v razvoju uvažajo predvsem
surovine (kakav, čaj, minerali ipd.). V teh treh podciljih gre za korenito reformo
mednarodne trgovine, ki je možna le na podlagi
usklajenega mednarodnega sodelovanja.
Usklajeno mednarodno sodelovanje tako
pogojuje celoten 17. cilj trajnostnega razvoja
in je nujna predpostavka za njegovo uspešno
uresničevanje. To pomeni, da uresničevanje
17. cilja ne more oz. ne sme biti površno,
saj s tem delujemo proti splošnemu namenu
Agende 2030.
Logotip Svetovne trgovinske organizacije

Na globalni ravni so napovedi za trgovinske odnose v bodočih 5 do 10 letih na
splošno črnoglede. Posebna mednarodna organizacija Konferenca Združenih narodov
o trgovini in razvoju (United Nations Conference on Trade and Development –
UNCTAD) v svojem letnem poročilu o trgovini in razvoju za leto 2017 (UNCTAD
2017) ugotavlja negativen razvoj trgovine. V letih 2014–2016 je tako opazno krčenje
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mednarodne trgovine, kar ima močan učinek na ekonomsko podobo celotnega sveta.
To krčenje mednarodne trgovine se odraža tudi v nepošteni trgovinski praksi bogatih
držav proti revnejšim (UNCTAD 2017a, UNCTAD 2018). UNCTAD poudarja, da bo
način trgovanja velikih držav prav tako vplival na bodočo podobo trgovine. UNCTAD
torej opozarja na negativne posledice nepoštenih trgovinskih praks bogatejših držav.
Obstajajo tudi izredno pozitivni vidiki moderne mednarodne trgovine, kot je
pobuda Fairtrade International. Fairtrade oz. pravična trgovina je v svojem bistvu
alternativni pristop običajni trgovini (Fairtrade International 2018). Temelji na
partnerstvu med proizvajalci in potrošniki, kjer se cilja na obojestransko zadovoljstvo.
Proizvajalci dobijo za svoje proizvode pošteno ceno, ki pokrije stroške dela in naložb
v proizvodnjo (v primeru kmetijskih proizvodov stroške semen, gnojil, zaščitnih
sredstev, najemnino za zemljo) ter vključuje tudi
manjši dobiček. Na poti do potrošnika se poskuša
izločiti večino posrednikov, ki sicer v običajni
trgovini največ zaslužijo. Izdelki se prodajajo s
certifikatom Fairtrade, kar za potrošnika pomeni,
da je za izdelek plačal pošteno ceno, da ni bil
proizveden z otroškim delom in da se je pri
celotnem proizvodnem procesu spoštovalo okolje.
Poštena cena izdelka torej pomeni, da izpolnjuje
vse standarde, ki odpravljajo neravnovesja moči v
običajnih trgovinskih odnosih, nestabilnosti trgov
in krivice običajne trgovine.
Certifikat pravične trgovine

LOKALNA RAVEN

Zametke pobude pravične trgovine v Sloveniji umeščamo v leto 2002, ko je društvo
Humanitas v Burkini Fasu prvič organiziralo skupino žensk za proizvodnjo izdelkov
iz blaga, barvanih s tradicionalnimi lokalnimi tehnikami – z zemljo ali indigom. V
naslednjih dveh letih je Humanitas sodeloval s Slovenskim etnografskim muzejem in
pripravil dve prodajni razstavi ter preizkušal dovzetnost slovenskega trga za izdelke
pravične trgovine. V letu 2004 je bila v Ljubljani odprta prva slovenska »pravična«
trgovina 3MUHE (3MUHE, 2015).
Konkreten cilj pravične trgovine je povečati dohodek revnih proizvajalcev in njihovo
možnost izbire izvoznih partnerjev, krovni namen pa je prispevati k zmanjševanju
problema svetovne lakote na Jugu ter povrniti dostojanstvo proizvajalcem.
Koncept pravične trgovine je v Sloveniji, kljub več kot 10-letni prisotnosti, še vedno
nezadostno poznan. Odvisen je od javnega sofinanciranja, ki večinoma prihaja iz
sosednje Avstrije. Skromno poznavanje pravične trgovine je vsaj deloma povezano
s skromnim poznavanjem razvojnih dilem sodobnega sveta in slabosti klasične
mednarodne trgovine (Pravična trgovina Slovenije 2018).
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MIGRACIJE IN TRGOVINA
Trgovina in migracije sta tesno povezana procesa. Od najzgodnejših dob človeštva
so velika trgovska mesta privabljala množico ljudi, saj so rastoča mesta obljubljala
boljšo prihodnost. Naj ponazorimo na videz neotipljivo povezavo med migracijami in
trgovino na sledečem primeru. Nepoštene in nepravične trgovinske prakse na splošno
najhuje prizadenejo prav najrevnejše ter manj razvite med državami, kljub morebitnim
dejstvom, da so geografsko velike, imajo številčno prebivalstvo in obilico dobrin za
trgovanje. Tak primer ni neznan v Bangladešu, ki je eden izmed največjih izvoznikov
tekstila na svetu in mu ta predstavlja več kot polovico izvoznega zaslužka. Izvozna
podjetja iz Bangladeša se pogosto srečujejo s trgovinskimi ovirami, kar jih potisnejo v
propad, saj niso zmožna prodati svojih izdelkov. Trgovinske ovire so namreč posebni
ukrepi za omejevanje obsega trgovine: na primer količinska omejitev uvoza in/ali
posebna dajatev na uvoženo blago ob vstopu v državo. Delavci v propadlih podjetjih,
med katerimi so tudi otroci, končajo na ulicah, prepuščeni siromaštvu in kriminalu, ali
pa se preselijo v razvitejše države, kot so Združeni arabski emirati, Indija ter Saudska
Arabija. Ker so podjetja v revnejših državah, kot je Bangladeš, odvisna od omenjenega
izvoza, je vzpostavljanje trgovinskih ovir razumljeno kot nepravična trgovinska
praksa. Takšna trgovinska praksa pa se posledično ne izrazi le v nezaposlenosti domače
delovne sile, ampak vodi tudi k izseljevanju iz države.

PRIMER DOBRE GLOBALNE PRAKSE:
KAVA IZ PRAVIČNE TRGOVINE

Dober primer globalne prakse je trgovanje s kavo, ki je bilo od 80. let prejšnjega stoletja
predmet pozornosti s strani pobude pravične trgovine. Kava je tipični proizvod držav v
razvoju, ki za številne, tudi najrevnejše države predstavlja pomemben izvozni produkt.
Ker se cena kave na odprtem trgu pogosto spreminja, so tudi dohodki od izvoza kave
zelo nepredvidljivi. Vedno znova so bili prav končni proizvajalci najbolj prizadeti
zaradi nihanja cene. Proizvajalci, ki so se vključili v pobudo pravične trgovine, so
za svojo kavo lahko prejeli stabilnejšo ceno, a so morali spoštovati pravila pravične
trgovine. Pobuda se lahko pohvali z uspešno izvedenimi projekti v Južni Ameriki in
Afriki, kjer so zasebniki skupaj z vladnim angažmajem ne le povečali dobiček, ampak
tudi razširili tržno nišo. Organizacija Fairtrade International izpostavlja podjetje
Rwashoscco Ltd., ki uspešno posluje v Ruandi. To podjetje organizira strokovno
urjenje zaposlenih s strani agronomov in izpolnjuje državne standarde glede kakovosti
izdelkov, s čimer si podjetje zagotavlja dobičkonosen posel ter rastoč ugled.
Kava iz pravične trgovine je bila sprva prodajana na Nizozemskem, danes pa jo
najdemo v večini evropskih držav, tudi v Sloveniji – tako v pravični trgovini kot v
nekaterih prodajalnah trgovskih verig.
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PRIMER DOBRE LOKALNE PRAKSE:
PRAVIČNA TRGOVINA 3MUHE IN MALINCA.SI

Pravična trgovina je tudi v Sloveniji postala vse bolj pomembna. V letu 2004 se je
društvo Humanitas, v partnerstvu z vodilno slovensko fundacijo za trajnostni razvoj
Umanotera, spodbujanja pravične trgovine lotilo bolj sistematično. Decembra 2004 je
bila v Ljubljani (in s tem v Sloveniji nasploh) odprta prva pravična trgovina 3MUHE.
Trgovino vodi Umanotera, medtem ko se s sodelovanjem s partnerskimi proizvajalci
ukvarja predvsem Humanitas. Zaradi širitve trgovanja tudi na veleprodajo in želje po
odpiranju novih trgovin sta obe organizaciji, skupaj s tiskarstvom Medium d. o. o.,
v maju 2008 ustanovili zadrugo Odjuga, ki je med vodilnimi pravičnotrgovinskimi
organizacijami v Sloveniji.
Vendar trgovina 3MUHE ni edina pobuda pravične trgovine v Sloveniji. Malinca.si
je spletna trgovina z zdravo prehrano in naravno kozmetiko, pa tudi portal z recepti
ter nasveti za zdravo življenje. Je tudi zaščitena blagovna znamka, pod katero se
prodaja več kot 250 različnih naravnih prehranskih in kozmetičnih izdelkov. Pri izbiri
izdelkov dajejo prednost izdelkom slovenskega porekla in izdelkom iz kontrolirane
ekološke pridelave. Sodelujejo z različnimi kmetijami, proizvajalci in strokovnjaki
za prehrano, s katerimi skupaj izbirajo, testirajo ter razvijajo izdelke, ki so zdravi za
človeško telo. Vedno pa je na prvem mestu kakovost živil in čim manj predelovanja
v procesu. Poslanstvo Malince je izobraževanje in osveščanje ljudi o zdravem načinu
življenja preko zdrave prehrane, receptov, športa, ekologije ter hkrati izpolnjevanje
želja njihovih strank. Malinca je prav tako del širše pobude Fairtrade International.

PREDLOGI DEJAVNOSTI V RAZREDU
Delavnica učence seznani s partnerstvi med državami in s problemom nepravične
trgovine.
Preko aktivnega skupinskega dela in trgovanja med skupinami (skupine predstavljajo
izmišljene različno bogate države) učenci ugotovijo, kaj pomni nepoštena trgovina.
Ozavestijo oziroma spoznajo, da ljudje v revnih državah dobivajo nepošteno plačilo
za svoje dobrine in posledično živijo v slabih življenjskih razmerah.
Učencem se predstavi pojem pravične trgovine in navede primere, kje v Sloveniji že
lahko kupujejo izdelke in s tem podpirajo pravično trgovino.
Spoznajo tudi delovanje institucij, kot sta Organizacija združenih narodov (OZN) in
Svetovna trgovinska organizacija, ki naslavljata nepravične trgovinske prakse.
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PREDLAGANI PREDMETI IN PRIPADAJOČI VSEBINSKI
SKLOPI (z nekaj predlogi operativnih učnih ciljev)
GEOGRAFIJA (6.–9. razred)
•

Gospodarstvo – 9. razred

Učenci razložijo vzroke in posledice selitev prebivalstva v Sloveniji in EU,
učenec ovrednoti pomen trgovine za gospodarski razvoj Slovenije in njeno
povezovanje v okviru EU.
DRŽAVLJANSKA IN DOMOVINSKA VZGOJA TER ETIKA (7.–8. razred)
•

Slovenija je utemeljena na človekovih pravicah – 7. razred

Učenci spoznavajo spoznajo temeljne razloge, zaradi katerih si celotni del
človeštva prizadeva zauveljavljanje človekovih pravic,
učenci razvijajo občutljivost za kršitve človekovih pravic in motivacijo za njihovo
varovanje,
učenci se seznanijo z ustanovami, ki skrbijo za varovanje človekovih pravic,
učenci se seznanjajo z delovanjem nevladnih organizacij, ki si prizadevajo za
uveljavljanje človekovih in otrokovih pravic.
•

Finance, delo in gospodarstvo: poudarek na podtemi: vprašanje izkoriščanja
in pravičnega plačila – 8. razred

Učenci razvijajo stališča v zvezi z ekonomskimi pravicami,
učenci spoznajo pomen podjetij za razvoj družbe,
učenci razvijajo sposobnost za razumevanje načela družbene pravičnosti,
učenci pridobijo osnovne informacije o tem, kako država pridobi sredstva za
svoje delovanje in za kaj jih porabi.
•

Svetovna skupnost: poudarek na podtemi: neenakomerna porazdelitev
bogastva, pomanjkanje osnovnih virov ipd. – 8. razred

Učenci razvijajo sposobnost etičnega presojanja in spoznavajo ekonomske in
družbenorazvojne alternative, ki omogočajo trajnostni razvoj.
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DEJAVNOST:

PRIKAZ TRGOVANJA MED DRŽAVAMI
Potek (30 minut):
Dejavnost izvajamo po predstavitvi OZN in Agende 2030 za trajnostni razvoj.
Uvod v dejavnost (uvodna motivacija):
Na trgovanje med državami napeljemo tako, da najprej ugotovimo, da naša oblačila
prihajajo iz različnih držav. Če učenci želijo, lahko sami preverijo, kje je bila narejena
njihova majica, jopica ipd. Povemo jim, da je, če želimo, da stvari pridejo do nas,
potrebno partnerstvo med državami, kar je bistvo 17. cilja trajnostnega razvoja.
Izvedba konkretnega prikaza trgovanja med državami:
Učence razdelimo v 3 skupine, ki predstavljajo 3 države, tako da je v eni skupini
največ učencev (tj. najrevnejša država, v njej je npr. 15 učencev), v drugi nekoliko
manj (tj. srednje bogata država, v kateri je npr. 10 učencev) in v tretji skupini najmanj
(tj. bogata država, v kateri je npr. 5 učencev). Razdelimo jih glede na številčnost
razreda. Posamezni skupini učencev oz. državam lahko razdelimo izmišljene zastave
in si izmislimo ime zanje.
Ko so učenci razdeljeni v 3 skupine, razložimo potek dejavnost:
Dejavnost bo potekala v treh krogih. Povemo, da so učenci posameznih skupin
prebivalci, ki predstavljajo (izmišljeno) državo. Vsak prebivalec bo dobil dobrino, ki
jim jo tudi razdelimo (lahko si izmislimo, npr. bogata država dobi avtomobile, srednje
bogata država delovno orodje in revna država oblačila). Poleg dobrin jim razdelimo
tudi hrano, ki pa je prav tako kot dobrine razdeljena glede na ekonomsko stanje države
(revna država dobi toliko hrane, da ima vsak učenec eno enote hrane; srednja država
toliko, da vsak član skupine dobi dve enoti hrane; medtem ko najbogatejša država dobi
občutno več hrane kot obe prejšnji skupini skupaj). Hrana je lahko konkretna ali pa
natisnjena, izrezana iz revij ...
Sledi trgovanje med državami, ki poteka v več krogih:

1.

KROG

Povemo, da naj vsak prebivalec (učenec) zaužije eno enoto hrane, ki jim omogoča
vsakodnevno preživetje.
Nato jih vprašamo, ali imajo še vedno na voljo hrano, ki jim bo omogočala prehranjevanje
in preživetje v naslednjem krogu, ki predstavlja nadaljnje življenje. Skupina učencev,
ki predstavlja najrevnejšo državo pove, da je njim zmanjkalo hrane, medtem ko jo
ostali dve državi še vedno imata.
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Cilj 17
Učencem povemo, da zato obstaja trg, ki v zameno za dobrine, ki jih ima država, ponuja
hrano za preživetje. Trg je lahko učitelj, ki pove, da lahko država oz. predstavnik
(izbrani učenec) države pristopi do trga (učitelja) in mu ponudi svojo dobrino, ta pa mu
jo bo zamenjal za hrano, ki jo nujno potrebujejo za preživetje.
V 1. krogu se zgodi, da mora najrevnejša država že pristopiti do trga, ker ji zmanjka
hrane (na začetku jo je imela občutno manj – po eno enoto na posameznika). Ostali
dve državi še nista primorani pristopiti do trga, ker imata hrane še dovolj, lahko pa,
če se učenci tako odločijo. Trg v zameno za dobrine najrevnejše države (tj. oblačila)
da hrano, vendar občutno manj, kot je učencev v skupini. Zaradi tega ponovno nimajo
dovolj hrane za vse in najrevnejša država strada.

2.

KROG

3.

KROG

4.

KROG

5.

KROG

Sledi nov krog, v katerem učenci ponovno pojedo po eno enoto hrane. Sedaj je
primorana trgovati tudi srednje bogata država. Trg jim ponudi v zameno za delovno
orodje hrano, a tokrat toliko hrane, da je imajo še za naslednji krog in še malo.

Učencem povemo, da je že tretji krog in da naj ponovno pojedo eno enoto hrane.
Vsak učenec srednje in bogate države poje eno enoto.
Vprašamo, ali imajo še vedno na voljo vsi dovolj hrane. Srednja država ima hrano le še
za del prebivalstva, medtem ko ostali del prebivalstva strada. Bogata država ima hrane
še vedno dovolj, zato lahko gre v naslednji krog.

V petem krogu ima hrane dovolj le še najbogatejša država, a tudi njim po tem krogu
zmanjka hrane za nadaljevanje.
Če bogati do 5. kroga še niso trgovali, so sedaj primorani, ker jim zmanjka hrane.
Učitelj – kot trg jim ponudi trgovanje in jim da v zameno za avtomobile ogromno
količino hrane, ki bi jim omogočila prehranjevanje državljanov za veliko število
nadaljnih krogov.
Dejavnost se zaključi, ko po 5. krogu povzamemo namen igre in predstavimo
Organizacijo združenih narodov. Učence usmerjamo, da ugotovijo, da je ena skupina
(najbogatejša država) ves čas imela preveč hrane, drugi dve skupini pa premalo hrane
za preživetje. Razložimo, da sta dve državi s trgovanjem dobili dovolj, tretja skupina
pa nedvomno premalo hrane, zaradi česar so stradali, kar pa je povzročila nepoštena
trgovina. Poznamo države, ki zaslužijo dovolj s prodajo visokotehnoloških izdelkov,
medtem ko poznamo tudi revnejše države, ki s prodajo preprostih izdelkov zaslužijo
premalo. Pojasnimo, da ne smejo obstajati razlike pri prodaji avta in oblačil. Bistvo
pravične trgovine je namreč to, da za izdelek, ki ga prodaš, dobiš pošteno plačilo. Za
vse dobrine, ki so jih prodale bogate in revne države, bi morale dobiti pošteno plačilo.
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Cilj 17
Ponovno se navežemo na dejavnost in povemo, da bi pri dejavnosti, ki smo jo izvedli,
pravična trgovina potekala, če bi vse skupine dobile dovolj hrane, da bi njeni člani
preživeli in ne bi stradali. V realnem življenju bi to pomeni, da bi za dobrine, ki jih
države prodajo, dobile pravično plačilo oziroma dovolj denarja, ker mednarodna
menjava po večini namesto blaga za blago poteka v obliki blaga za denar.
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Migration an opportunity, not a threat to sustainable development (UNESCO)

-

The Correlation of Migration and Sustainable Development (UNITAR)

-

Migration and sustainable development (RIO 2012 Issues Briefs)

Migration makes the Sustainable Development Goals agenda – time to
celebrate?
-

Migration and Sustainable Economic Development

-

Slogopis »Migracije in begunska kriza«, januar 2016 (platforma SLOGA)
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GLOBALNO UČENJE
-

Spletni portal Tudi ti (platforma SLOGA)

-

Priročnik »Z globalnim učenjem do globalnih ciljev«

-

Slogopis »Globalno učenje«, oktober 2016 (platforma SLOGA)

-

Globalno učenje (Ministrstvo za zunanje zadeve)

Spletni portal Skupaj močnejši (Ministrstvo za zunanje zadeve; Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport; Informacijska služba ZN za Dunaju in Društvo za ZN
za Slovenijo)
-

Agenda 2030 for Sustainable Development (UNICEF)

Positioning teachers to play a role in the achievement of Sustainable
Development Goals
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