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i n p r e d s e d n i c a S v e t a P l a t f o r m e S LO G A

Ž

ivimo v času konceptualnih premikov, ki se že poznajo v praksi. V okolju, v katerem
delujem, je opazen odmik od trajnostnega razvoja k drugim, bolj celostnim in tudi bolj
radikalnim konceptom, ki so odraz podnebne, okoljske in drugih kriz po svetu. Težava
trajnostnega razvoja ni toliko vsebinska, kolikor je težava v tem, da je zlorabljen in izpraznjen.
Pogosto se ga razume zgolj kot nadaljevanje in zelenenje politik ter praks javnih in zasebnih
družb ter politik.
Če trajnostni razvoj razumemo v njegovi polnosti, kjer so ključne komponente družbe,
okolja in gospodarstva (ekonomije) usklajene, potem se mora skladati s konceptom odrasti.
Osnovna predpostavka odrasti je namreč dejstvo, da ne moremo rasti v neskončnost na omejenem planetu. To velja tudi za rast bruto domačega proizvoda. Že sedaj smo prebili marsikatero planetarno mejo, kar se ne pozna zgolj na ravni uničevanja narave in živali, temveč tudi
v spremenjenih družbenih organizacijah po svetu, v množičnih prisilnih izgonih, pobegih in
zasužnjevanju zaradi naše želje po neskončni rasti. Tako imamo mi na t. i. zahodu kar precej
domačih nalog, če želimo pospraviti življenjske stile in gospodarstvo znotraj planetarnih meja.
Poleg kritike rasti pa je pomemben del odrasti tudi drugačna organizacija skupnosti, sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju politik, pravična razdelitev virov v skupnosti ter dostop
do storitev, ki jih nudijo države. Temelji na skupnostni organizaciji in upravljanju virov, ki so
lahko tako prostor kot tudi energija, voda, javne stavbe in proračuni (v Sloveniji je že nekaj
primerov participativnih proračunov).
V tej luči je potrebno kritično pogledati tudi na cilje trajnostnega razvoja (CTR). Medtem ko
so cilji dobrodošel okvir spremljanja smeri razvoja človeške skupnosti v željeno smer, temeljijo
na napačni predpostavki. Namesto da bi bila njihova začetna točka analiza potrebnih dejanj, ki
bi človeštvo postavila na trajnostne tire znotraj planetarnih meja (ki se jih ne more izpogajati)
na pravičen in enakopraven način za vse, izhajajo iz seznama želja brez resnične usklajenosti
z resničnostjo. Pomanjkanje pripravljenosti za prevpraševanje osnovnih predpostavk – kot je
usklajenost CTR s trenutnim ekonomskim sistemom, ki temelji na rasti – je glavni razlog za
veliko vrzel med besedami in dejanji v globalnih politikah. In to ne samo v luči CTR.1
Po drugi strani CTR še vedno ohranjajo koncepte, ki so nesprejemljivi zaradi njihove inherentne evropocentričnosti (ali bolje rečeno globalnosevernocentričnosti). Na spletni strani
Statističnega urada Republike Slovenije je pri kazalniku za 17. cilj trajnostnega razvoja (partnerstva za doseganje ciljev) še vedno uporabljena besedna zveza »uradna razvojna pomoč«,
medtem ko že leta govorimo o mednarodnem razvojnem sodelovanju, ki je obojestransko in
ne zgolj enosmerni pretok sredstev, znanja in iskanja koristi. Države t. i. globalnega juga (kar
prav tako ni povsem nevtralni izraz) so poimenovane kot »države v razvoju«. To je izraz, ki
predpostavlja, da je Evropa (in ostale države t. i. globalnega severa) razvita in je torej družba,
organizirana na način, h kateremu naj bi se ves svet gibal. Izraz vsebuje predpostavko, da
smo torej že dosegli najvišjo stopnjo človekovega razvoja, ki je linearen in enosmeren.
Pravo partnerstvo pa je tisto, ki ima odprte oči, um in srce, kjer se partnerji medsebojno
spoštujejo ter učijo. To zagovarja tudi gibanje za odrast, ki zagovarja t. i. razvojni prostor za
države, ki še morajo vzpostaviti sisteme za zagotavljanje vsaj minimalne kakovosti življenja
in okoljske trajnosti za svoje prebivalce, v nasprotju z linearnimi recepti, ki naj bi veljali enako
za vse, izhajali pa iz t. i. zahodnih predpostavk stalne rasti. V pravem partnerstvu se lahko vsi,
tudi mi, učimo iz praks in konceptov, ki obstajajo po svetu.
Mladi to razumejo bolje, saj so povezani v svetovno mrežo mladih, ki se skupaj vsak na
svoj način borijo za svojo prihodnost, trajnostni razvoj in kakovostno življenje za vse. To raznolikost sprejemajo in se je zavedajo bolje kot marsikateri odrasli. V tem je njihova zrelost.
Naj zaključim s staroselsko mislijo z enega od srečanj na področju globalnega učenja:
Način bivanja in razumevanja oz. svet, kakršnega poznamo, se približuje svojemu koncu,
ampak to ne pomeni konca sveta kot takega. Vprašanje je, kako temu, ki sedaj umira, nuditi
dobro paliativno oskrbo, in kako nečemu novemu, kar je še krhko in neopredeljeno (ter morda, a ne nujno bolj modro), pomagati pri rojstvu.2

1

Christiane Kliemann, The SDGs: Transforming our World or Business as Usual?, dostopno na: http://www.
developmentresearch.eu/?p=214.

2

Vir: kolektiv Gesturing Towards Decolonial Futures, več informacij na voljo na: decolonialfutures.net.
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Novice iz Slovenije in sveta

Covid-19, virus neenakosti

Tisoč najbogatejših Zemljanov si je v samo devetih mesecih povrnilo izgube zaradi Covid-19, medtem ko bo lahko trajalo tudi desetletje, da si bodo od posledic epidemije
opomogli najrevnejši na svetu, razkriva novo poročilo Oxfama »Virus neenakosti« (The Inequality Virus), objavljeno
25. januarja 2021 na otvoritveni dan »Agende iz Davosa«,
Svetovnega gospodarskega foruma. Osrednje sporočilo poročila je, da mora biti boj proti neenakosti v središču prizadevanj za gospodarsko reševanje in okrevanje.
Vir: Oxfam

Letošnji proračun EU za humanitarno pomoč
povečan za 60 %

Evropska unija je za leto 2021 sprejela povečan proračun za humanitarno pomoč in se tako odzvala na povečane
svetovne humanitarne potrebe zaradi posledic pandemije
koronavirusa in učinkov podnebnih sprememb.
Vir: Evropska komisija

Slovenska karitas pomagala pri zagotovitvi
več kot 30 novih bivalnih kontejnerjev za
družine, ki jih je prizadel potres na Hrvaškem

Hrvaška karitas je naročila 100 bivalnih kontejnerjev, ki
jih bo podarila družinam v okoliških krajih Petrinje, katerih
domovi zaradi potresa več niso varni za bivanje. K nakupu
več kot 30 bivalnih kontejnerjev je v sklopu mednarodnega
apela prispevala tudi Slovenska karitas, ki je ob veliki solidarnosti Slovencev do sredine januarja 2021 posredovala
Hrvaški Karitas zbranih 220.000 evrov. Slovenska karitas nadaljuje z zbiranjem sredstev, ki bodo namenjena za obnovo
s potresom poškodovanih domov tudi v prihodnjih mesecih.
Vir: Slovenska karitas 

Ustanovitev Pravne mreže za varstvo
demokracije

Na področju prava in varovanja civilne družbe je nastala pobuda Pravna mreža za varstvo demokracije. Gre za
pobudo, ki nudi pravno podporo posameznikom/-cam ter
organizacijam, ki se zaradi nenasilnega javnega delovanja
znajdejo v pravnih postopkih. S pravnimi mnenji, stališči in
pozivi varujejo demokratično, odprto, svobodno in solidarno družbo. V okviru pravne mreže strokovno pomoč nudijo
visoko usposobljeni pravniki in odvetniške pisarne. Mrežo
so soustanovili Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Amnesty International Slovenija, Danes je nov
dan in Zavod za kulturo raznolikosti Open.
Vir: PIC

Umanotera:: Vlada bi ukinila ključne
varovalke pred škodljivimi projekti

Umanotera je 14. januarja 2021 objavila sporočilo za javnost, v katerem opozarja, da je iz predloga novega Zakona
o urejanju prostora izginil člen, ki omogoča sodno varstvo
in je tako posameznikom, ki so jim bile kratene pravice, kot
tudi varuhom okolja in narave dopuščal začetek upravnega
spora zoper prostorske izvedbene akte.
Vir: Umanotera

Zbirka Globalni izzivi – globalni predmeti

Društvo Humanitas je v okviru projekta Globalni izzivi – Globalni predmeti pripravilo zbirko gradiv. Publikacijo
Celostni okvir globalnega učenja so pripravili skupaj s projektnimi partnerji, vsebine petih priročnikov za vnašanje
globalnega učenja v predmetno poučevanje pa so razvili z
učiteljicami in učitelji več slovenskih šol.
Vir: Društvo Humanitas

Rezultati natečaja ob dnevu človekovih
pravic pokazali, da je mladim mar za
vključujoče izobraževanje

K nakupu več kot 30 bivalnih kontejnerjev za pomoč prizadetim
v potresih na Hrvaškem je v sklopu mednarodnega apela prispevala tudi Slovenska karitas, ki je ob veliki solidarnosti Slovencev
do sredine januarja 2021 posredovala Hrvaški Karitas zbranih
220.000 evrov. Slovenska karitas nadaljuje z zbiranjem sredstev
za obnovo poškodovanih domov.

slogopis, informativni časopis za razvojne teme

Mladi so na literarnem in fotografskem natečaju ob
dnevu človekovih pravic razmišljali o vključujočem izobraževanju v povezavi z globalnim učenjem in uresničevanjem ciljev trajnostnega razvoja. Zmagovalke in zmagovalci so bili razglašeni na mednarodni dan izobraževanja
(24. januar). Nagrajena dela bodo izšla v posebni publikaciji. Mladinski natečaj sta soorganizirala Platforma SLOGA in Društvo za Združene narode za Slovenijo v okviru
projekta Bridge 47.
Dan človekovih pravic sta Platforma SLOGA in Društvo
za Združene narode za Slovenijo obeležila s proslavo ob
dnevu človekovih pravic 11. decembra 2020, na kateri je bil
slavnostni govorec Peter Svetina, Varuh človekovih pravic.
V svojem nagovoru je poudaril, da je globalno učenje pomembno za zavedanje resničnosti globaliziranega sveta,
krepitev enakosti in človekovih pravic za vse. Izpostavil je,
da bomo morali aktivno vlagati v odpravo vrzeli v uresničevanju človekovih pravic, da bi si po epidemiji v celoti opo-

4

Zmagovalke in zmagovalci literarnega in fotografskega natečaja ob dnevu človekovih pravic so bili razglašeni na mednarodni dan izobraževanja (24. januar). Mladi so na različne zanimive načine razmišljali o vključujočem izobraževanju v povezavi z globalnim učenjem in uresničevanjem ciljev trajnostnega razvoja. Nagrado za najizvirnejše delo fotografskega natečaja je prejela fotografija »Naj otroci spregovorijo«
avtorice Nike Sitar.

mogli in zgradili svet, kot si ga želimo – svet, ki je bolj odporen, pravičen in trajnosten. 

Na poti transformativnega učenja –
publikacije Bridge 47 v slovenščini

Bridge 47 je z intenzivnimi tečaji Transformative Learning
Journey ustvaril eksperimentalno učno okolje za skupnosti praktikov, raziskovalcev in aktivistov transformativnega
učenja po vsem svetu. Platforma SLOGA je v slovenskem
jeziku izdala dve publikaciji, ki sta bili pripravljeni v sklopu
projekta Bridge 47. Izdano je bilo poročilo »Globalno učenje
za neznane prihodnosti: Kartografija preteklih in trenutnih
trendov in razprav: poročilo, pripravljeno za projekt Bridge
47«, ki ga je pripravil Rene Suša. Poročilo odgovarja na tri
ključna vprašanja: kakšen je pomen globalnega učenja za
naše družbe, kakšen je učinek globalnega učenja na naše
družbe in zakaj je globalno učenje odgovor na globalne izzive.
Izdali smo tudi »Envision 4.7«: Kažipot, kako krepiti cilj
trajnostnega razvoja 4.7. Kažipot prinaša konkretne predloge ukrepanja na nacionalni in evropski ravni – od priprave
vseevropske strategije za izpolnitev cilja 4.7 do leta 2021
do nabora potrebnih kompetenc v sklopu priporočil za
medsektorsko sodelovanje in zagotavljanje potrebnih virov. Vključuje tudi zahtevo po prepoznanju vrednosti vseživljenjskega učenja s podporo formalnega, neformalnega in
priložnostnega izobraževanja.

ganizacij za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč
ter Slovenska filantropija, povedala predsednica Slovenske
filantropije dr. Anica Mikuš Kos. Poudarila je, da je pomoč
migrantom pri učenju in vključevanju v družbo »velika učna
ura solidarnosti«, in dodala, »da [naj] priseljencem ponudimo lekcijo dobrega. Lekcijo slabega so že doživeli.« Na
Forumu, ki je potekal pred mednarodnim dnem izobraževanja in se ga je udeležilo 180 udeležencev, so razpravljali o
preseku migracij in formalnega, neformalnega ter priložnostnega izobraževanja za krepitev vključujočih večkulturnih
družb. 

»Učenje je tudi zadeva srca in duše«

»Učenje je tudi zadeva srca in duše,« je v uvodu spletnega Foruma o učenju in izobraževanju za vključujočo
večkulturno družbo, ki so ga 20. januarja soorganizirali Andragoški center Slovenije, SLOGA, Platforma nevladnih or-
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Projekt Bridge 47: preoblikovanje družb
z globalnim učenjem
G i l l i o n Va u g h n
B r i d g e 4 7 , v o d j a ko m u n i c i r a n j a

Kaj je Bridge 47?

Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 je nova globalna
zaveza za preoblikovanje naših družb. Zdaj je potreben celovitejši pristop k izobraževanju, pristop, ki učeče vseh starosti
pripravi na delovanje za trajnostni razvoj. Da bi to dosegli,
moramo sodelovati.
Bridge 47 spodbuja civilno družbo in odločevalce z vsega
sveta, naj prispevajo k pozitivni spremembi v družbah s pomočjo vseživljenjskega učenja, učenja na podlagi vrednot in
globalnega učenja. Bridge 47 soustvarja 15 evropskih in globalnih partnerjev, financira pa ga Evropska unija.1 Projektne
aktivnosti so razdeljene na štiri področja: mreža Bridge 47,
partnerstva, zagovorništvo in inovacije.

Mreža

Mreža Bridge 47 povezuje posameznike in organizacije z
vsega sveta, ki globalno državljanstvo krepijo s pomočjo izobraževanja, s ciljem sodelovanja, medsebojnega učenja in iskanja načinov za doseganje 4.7. podcilja trajnostnega razvoja. Spodbuja sodelovanje s ciljem uresničevanja tega podcilja
in gradi mostove med vsemi vrstami učenja na podlagi vrednot. Mreža aktivno izmenjuje novice, zgodbe in priložnosti v
svetu transformativnega vseživljenjskega učenja ter je odličen vir najnovejših informacij na tem področju.2

Partnerstva

Bridge 47 vzpostavlja partnerstva, da bi razširili prisotnost
globalnega učenja na nova področja in poglobili njegov vpliv.
Prizadevamo si za vzpostavitev treh vrst partnerstev: eksperimentalnih partnerstev, zagovorniških partnerstev in partnerstev za izmenjavo znanj.
Inovativna partnerstva med civilno družbo in drugimi akterji nam lahko pomagajo približati globalno učenje novim
javnostim. Bila so uspešna pri vzpostavljanju številnih novih
delujočih partnerstev v vseh treh vrstah in so na dobri poti
k vzpostavitvi skupno 16 novih ali okrepljenih partnerstev v
okviru projekta Bridge 47. V sklopu projekta deluje ubrana
ekipa, ki se uči in usklajuje delo v sedmih državah, ter tri regionalna partnerstva v Evropi.

Partnerji si prizadevamo pridobljeno znanje uporabiti za
spodbujanje drugih k vzpostavitvi partnerstev, kar zagotavlja
dolgo življenjsko dobo projekta tudi po njegovem zaključku.

Zagovorništvo

Bridge 47 si prizadeva krepiti raznoliko razumevanje globalnega učenja tako, da zagovarja spremembe politik na
področjih mednarodnega razvoja, izobraževanja, socialne
vključenosti in Agende za trajnostni razvoj do leta 2030, in
sicer z umeščanjem vseživljenjskega učenja ter opolnomočenja prebivalcev v središče politik in njihovega izvajanja. To
je cilj, ki ga v sklopu zagovorniški aktivnosti zasledujemo na
nacionalnih ravneh, prek institucij (kot sta Evropska komisija
in Svet Evrope), ter z vključevanjem globalnega učenja v razprave o vseh ciljih trajnostnega razvoja na Političnem forumu
Združenih narodov na visoki ravni.

Inovacije

Projekt Bridge 47 se ukvarja z iskanjem in spodbujanjem
inovativnih ter neobičajnih izobraževalnih pristopov, ki prispevajo h krepitvi pomena globalnega učenja in njegovega
preobrazujočega učinka. Z različnimi dejavnostmi za krepitev zmogljivosti si prizadeva podpirati civilnodružbene
organizacije in druge izobraževalne deležnike pri razmisleku ter preoblikovanju izobraževalnih konceptov in praks: projekt Bridge 47 v okviru mehanizma za financiranje
manjših pilotnih projektov v vrednosti do 7.000 evrov podpira inovativne projekte v Evropi in z mreženjem ter vzajemnim učenjem na dogodkih, ki temeljijo na oblikovalskem
razmišljanju. Z intenzivnim tečajem » Transformativno učno
potovanje« (Transformative Learning Journey), ki temelji na
delovanju in refleksiji, spodbuja voditelje k sistemskim spremembam in dekolonialni prihodnosti po vsem svetu. Poleg
tega nacionalne partnerske organizacije izvajajo številne
seminarje za usposabljanje učiteljev kot multiplikatorjev.,
upoštevajoč nacionalne potrebe. Na različnih nacionalnih
dogodkih pa vključujejo inovativne perspektive globalnega
učenja.

Več informacij
1

Opomba urednice: aktivnosti, ki potekajo v okviru projekta Bridge 47
v Sloveniji, sofinancira Ministrstvo za zunanje zadeve.

2

Za več informacij o vključitvi v mrežo se lahko obrnete na:
Alen.Maletic@bridge47.org.

slogopis, informativni časopis za razvojne teme

Za več informacijo o projektu Bridge 47 obiščite našo spletno stran www.bridge47.org, kjer najdete najnovejše bloge
in novice o projektu. Če se želite vključiti, se lahko pridružite
mreži in Facebook skupini »The Bridge 47 Network«. Spremljate nas lahko tudi na Twitterju @bridge47_.
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Spoznanja pri oblikovanju partnerstev
na področju globalnega učenja
Izkušnje in spoznanja evropskega projekta Bridge 47 pri vzpostavljanju partnerstev
Joanna O‘Malley
IDEA – Irish Development Education Association

P

rojekt Bridge 47 financira Evropska unija (EU) in ga
izvaja 15 nevladnih organizacij v 13 državah. Združuje posameznike, skupnosti in sektorje, hkrati pa
državljane spodbuja, da prispevajo h globalni pravičnosti
ter izkoreninjenju revščine s pomočjo globalnega učenja
(GU). Eden od načinov, kako potekajo tovrstna prizadevanja
v okviru projekta Bridge 47, je z oblikovanjem partnerstev, s
katerimi se krepi prisotnost in poglablja vpliv GU.
Upamo, da bomo z razširjanjem GU med nove javnosti v
okviru vzpostavljenih partnerstev prikazali, da ciljev trajnostnega razvoja ni mogoče doseči brez GU. Naš cilj so tudi
partnerstva s tistimi, ki so seznanjeni z GU, vendar lahko h
krepitvi GU prispevajo z drugega zornega kota ali z raznolikimi nabori znanja. To udejanjamo s partnerstvi z drugimi
deležniki, ki imajo velik glas in vplivajo na politiko, ter s sodelovanjem z izobraževalnimi in raziskovalnimi ustanovami
s ciljem osvetlitve pozitivnih vidikov GU.
V tem procesu smo pridobili številne izkušnje in spoznanja o naravi partnerstev.

Ni treba vedno začeti povsem od začetka

Iskanje priložnosti za nadgradnjo in krepitev obstoječih partnerstev je prav tako pomembno kot vzpostavljanje
povsem novih partnerstev. V Sloveniji je na primer že bilo
vzpostavljeno sodelovanje med Ministrstvom za zunanje
zadeve (MZZ) in platformo SLOGA in to sodelovanje je bilo
nadalje okrepljeno v okviru projekta Bridge 47. Deležnika
sodelujeta pri oblikovanju politik, povezanih z GU.

Pomembno je vlagati v jezik

V prvih pogovorih s potencialnimi partnerji smo porabili
veliko časa za razlago, kdo smo in kaj je GU. Izziv je pojasniti
koncept GU brez uporabe žargona ali obsežnih razlag. Da
pa bi postali bolj učinkoviti komunikatorji in pritegnili edinstvena partnerstva, smo vlagali v svoje sporočanje. Sodelovali smo s strokovnjakom za ton glasu Johnom Simmonsom,
da bi se naučili uporabljati preprostejši, zanimivejši jezik in
zgodbe za uspešnejšo interakcijo s skupinami izven sektorja.

Raziskovanje je pomembno in zahteva čas

Na začetku smo podcenili količino raziskovanja, ki je potrebno za ustvarjanje dobrega prvega vtisa. Ko drugi sektor
zaprosimo, naj se prilagodi in vključuje GU, se moramo potruditi in si vzeti čas za spoznavanje njihovega dela. V številnih
državah, vključno z Irsko, vidimo pozitivne rezultate predhodnih raziskav; na Irskem je potekal dogodek, na katerem sta
se civilna družba in zasebni sektor pogovarjala o GU v okviru
partnerstva z odgovorno poslovno mrežo.

Ni enotnega pristopa

Vzpostavljanje partnerstev lahko traja veliko časa. Količina
časa, potrebnega za ustrezno vzpostavljeno partnerstvo, pa
se lahko zelo razlikuje. V Estoniji smo na primer vzpostavili
koalicijsko partnerstvo, ki združuje nevladne organizacije, zasebni sektor, kot sta DHL in Telia, Univerzo v Talinu in državne ustanove. Kljub različnim interesom oblika partnerstva od
vsakega deležnika terja zavezo GU.
Oblikovanje nekaterih partnerstev traja dlje časa kot oblikovanje drugih. Na primer MUNDU, naš partner na Danskem,
se že več kot 15 let trudi vzpostaviti odnos z ministrstvom
za šolstvo in šele zdaj opaža napredek. Delno je to posledica
teže projekta Bridge 47 in njegovega vse večjega mednarodnega ugleda, delno pa lahko to pripišemo tudi krepitvi GU,
severne države članice EU namreč želijo postati prvakinje ciljev trajnostnega razvoja.
V prvi vrsti izzivamo sami sebe in si želimo zagotoviti, da
lahko vsako partnerstvo, ki ga sklenemo, prinese resnične in
dolgotrajne rezultate. Za spopadanje z obsežnimi krivicami
sveta več ne zadošča, da se v določenem času ukvarjamo le
z eno skupino, temveč da sodelujemo pri sprejemanju premišljenih odločitev in zahtevamo politike, ki ustvarjajo pravičnejši svet.

Neuspeh je učna izkušnja

Bridge 47 daje velik poudarek razširjanju spoznanj in
učenju; del tega procesa je tudi učenje iz neuspehov. S potencialnim partnerjem smo odlično napredovali, vendar je
naš napredek zastal, ko je osrednja kontaktna oseba zamenjala delovno mesto. Prvi sestanek je bil odličen, zaradi
nastale kadrovske vrzeli pa smo se nato morali boriti za priložnost za drugi sestanek. Ob upravljanju teh napak smo se
naučili biti prilagodljivi. Upamo, da bomo lahko delili ovire in
neuspehe ter s tem prispevali k napredovanju prizadevanj
GU in druge obveščali, kaj lahko pričakujemo pri ustvarjanju
partnerstev.

7

partnerstva za globalne cilje in globalno učenje

S pomočjo Bridge 47 do novih
in še trdnejših partnerstev na področju
globalnega učenja v Sloveniji
Patricija Virtič
Platforma SLOGA, vodja projekta Bridge 47 v Sloveniji

V

sklopu projekta Bridge 47
si je Platforma SLOGA prizadevala vzpostaviti partnerstva vseh treh vrst. Eksperimentalno partnerstvo (ang. Exploratory
partnership) smo vzpostavili z Andragoškim centrom Slovenije. S Centrom za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede smo vzpostavili partnerstvo za izmenjavo znanj
(ang. Knowledge Exchange partnership). S Sektorjem za mednarodno
razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na Ministrstvu za zunanje zadeve pa smo si prizadevali za
vzpostavitev zagovorniškega partnerstva.

Partnerstvo med Platformo
SLOGA in Andragoškim
centrom Slovenije

Platforma SLOGA in Andragoški center Slovenije uspešno sodelujeta že
vrsto let. Sodelovanje je prineslo plodne
rezultate in vodilo k podpisu dogovora
o sodelovanju konec februarja 2020.
Od leta 1991 je Andragoški center
Slovenija vodilna nacionalna ustanova
za razvoj in raziskovanje izobraževanja odraslih ter partner pri udejanjanju strategije vseživljenjskosti učenja.
Letos zaključujejo tretje desetletje uspešnega spodbujanja razvoja izobraževanja odraslih in sodelovanja pri
vzpostavljanju kulture vseživljenjskega učenja.
S podpisom dogovora o sodelovanju sta se obe strani zavezali nadaljevati s profesionalnim pristopom in dejavnostmi na skupnih področjih, kot globalno učenje, cilji trajnostnega razvoja, izobraževanje odraslih, podnebne
spremembe, migracije, enakost spolov,
revščina, izobraževanje in vseživljenjsko
učenje. Uspešno smo sodelovali v Tednih vseživljenjskega učenja (TVU), pripravili smo izobraževanja za koordinatorje TVU in delavnice globalnega učenja, sodelovali smo tudi v zagovorniških aktivnostih. Partnerstvo je preraslo
okvirje projekta Bridge 47, saj sodelu-

jemo v skupnih aktivnostih tudi v sklopu drugih projektov.

Partnerstvo med Platformo
SLOGA in Centrom za
mednarodne odnose

Center za mednarodne odnose
(CMO) se ukvarja z interdisciplinarnimi
raziskavami na področju mednarodnih
odnosov, mednarodne ekonomije in
poslovanja, politik mednarodnega prava, diplomacije in človekovih pravic,
mednarodnih organizacij in evropske
integracije.
S podpisom dogovora o sodelovanju
julija 2019 sta CMO in Platforma SLOGA
naznanila skupna prizadevanja na področju globalnega učenja, mednarodnih
odnosov in človekovih pravic ter drugih
skupnih tem. Skupaj smo izvedli nekaj
strokovnih posvetov in predstavitev,
med njimi tudi ob izidu Analize področja globalnega učenja v Sloveniji in priporočil za nadaljnjo krepitev področja
Jane Arbeiter, raziskovalke CMO. CMO
je podpiral tudi zagovorniške aktivnosti
Platforme SLOGA na področju globalne-

slogopis, informativni časopis za razvojne teme

ga učenja. Partnerja sta se udeleževala
tudi aktivnosti, ki jih je za partnerstva
za izmenjavo znanj v sklopu projekta
Bridge 47 pripravil EADI (European Association of Development Research and
Training Institutes), še posebej tistih za
področje Jugovzhodne Evrope.

Zagovorniške aktivnosti

Platforma SLOGA si je prizadevala za
vzpostavitev zagovorniškega partnerstva na področju globalnega učenja s
Sektorjem za razvojno sodelovanje in
humanitarno pomoč na Ministrstvu za
zunanje zadeve. Do uradnega podpisa
dogovora o sodelovanju sicer ni prišlo,
smo pa kljub temu sodelovali v različnih zagovorniških aktivnostih in procesih na nacionalni ter evropski ravni,
med njimi tudi pri omenjeni analizi.
Izvedli smo dva nacionalna zagovorniška dogodka v juniju 2019 in januarju
2021, kjer smo z drugimi slovenskimi
deležniki, med njimi tudi Ministrstvom
za izobraževanje, znanost in šport, rešetali možnosti za napredek področja
globalnega učenja v Sloveniji.
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Humanitasov Klub učiteljic
in učiteljev globalnega učenja
Alma Rogina
Društvo Humanitas – Center za globalno učenje in sodelovanje

1

Kratek video prispevek o Klubu učiteljic in učiteljev globalnega
učenja si lahko ogledate na povezavi: https://www.youtube.com/
watch?v=6rGwSh874JQ.

2

Več na: https://gene.eu/awardees-2018/.
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in tako prispevam in povrnem drobtinico dobrega
tudi Humanitasu.«
Na Humanitasu trdno verjamemo, da lahko na
pozitivne sistemske spremembe vplivamo tudi od
spodaj navzgor in da lahko z osveščenimi in aktivnimi »globalnimi učitelji in učiteljicami« skupaj
gradimo bolj vključujoče, ustvarjalno in transformativno izobraževanje in pravičnejšo družbo.

Fo t o : S t u a r t J e n n e r @ S h u t t e r s t o c k

D

ruštvo Humanitas – Center za globalno učenje in
sodelovanje že od samega začetka delovanja na
raznolike načine sodeluje z učitelji in učiteljicami
ter ostalimi pedagoškimi delavci in delavkami osnovnih in
srednjih šol v Sloveniji. V zadnjih letih se je naše sodelovanje s pedagoško sfero še okrepilo in skupaj smo prepoznali
potrebo in priložnost za oblikovanje neformalnega prostora, kjer bi se izobraževalci in izobraževalke, ki jih globalno
učenje zanima, lahko redno srečevali in delili svoje izkušnje.
Tako se nam je porodila ideja o prav posebnem klubu – Klubu učiteljic in učiteljev globalnega učenja.
Klub smo ustanovili januarja 2018 in do danes se nam je
pridružilo že več kot 60 učiteljev in učiteljic iz različnih krajev
Slovenije. V Klubu se srečujemo vsaka dva meseca, na vsakem srečanju pa preizkusimo in podrobno predstavimo eno
od metod globalnega učenja, ki jo lahko učitelji in učiteljice
nato uporabijo pri pouku ob izbranem mednarodnem dnevu, ki ga z aktivnostjo globalnega učenja še posebej obeležijo, ali pa pri pouku in drugih šolskih dejavnostih. Članom
in članicam Kluba nudimo tudi brezplačne didaktične materiale, ki jih razvijamo v okviru nacionalnih in mednarodnih
projektov, nudimo pa tudi mentorstvo in svetovanje pri vnašanju globalne razsežnosti v pouk in druge šolske dejavnosti, prednost pri sodelovanju v Humanitasovih usposabljanjih, projektnih delovnih skupinah in študijskih obiskih ter
popust pri naročilu izvedbe delavnic ali seminarjev na šoli.
Pomen Humanitasovega Kluba učiteljic in učiteljev globalnega učenja1 je prepoznala tudi Evropska mreža za globalno učenje – GENE, ki nam je v letu 2018 podelila nagrado
za eno najbolj inovativnih praks globalnega učenja v Evropi
(GENE Global Education Innovation Award).2 Poleg denarne
nagrade, ki je omogočala organizacijo srečanj Kluba tudi v
prihodnje, je za Humanitas in prepoznavnost globalnega
učenja v Sloveniji izrednega pomena »simbolni kapital«, ki
ga nagrada prinaša, kot so zapisali na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije (član mreže GENE): »Nagrada pomeni priznanje slovenskim nevladnim organizacijam
za kakovostno delo in sodelovanje na evropski ravni«.
Eden od članov Kluba pravi: »Še vedno sem iskreno fasciniran, da je vse to brezplačno, da sem privilegiran, da sem
član skupine, ki je motivirana, in da imam okrog sebe še
učitelje, ki jim je mar. To mi je res the best! Da med nami ni
nergačev in takih, ki bi na tej skupini morali biti »pod mus«.
Zelo cenim vašo angažiranost. Včasih kar ne morem verjeti,
da je to možno, da ste tako alternativni in ambiciozni. Sam
širim dober glas o Humanitasu in Klubu, kjer koli že lahko,
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S sodelovanjem lahko uresničimo
cilje trajnostnega razvoja
Jessica Puhr
I n f o r m a c i j s k a s l u ž b a Zd r u ž e n i h n a r o d o v n a D u n a j u

O

Fo t o : U N I S n a D u n a j u

b ustanovitvi Organizacije združenih narodov (OZN)
leta 1945 so bile države in vladni uradniki glavni
akterji ter gonilna sila globalnega dialoga. V desetletjih je prišlo do občutne preobrazbe v smislu vključevanja
civilne družbe v delo organizacije. Zaradi soočenja z novimi
izzivi in vprašanji, kot so podnebne spremembe ter migracije,
so postala močna in vključujoča partnerstva med Združenimi
narodi (ZN) ter civilno družbo bistvenega pomena. Nevladne
organizacije, zasebni sektor in posamezniki so postali učinkoviti ter ključni partnerji pri doseganju ciljev trajnostnega
razvoja, skupnega načrta ZN za mir in blaginjo.
V zadnjih nekaj letih so se močno okrepila partnerstva in
zaveze ciljem trajnostnega razvoja s strani civilne družbe
ter zasebnega sektorja. Pred desetimi leti so imeli ZN 189
partnerjev. V letu 2019 je ta številka skočila na 4.835 aktiv-

Zaradi soočenja z novimi izzivi in vprašanji, kot so podnebne
spremembe ter migracije, so postala močna in vključujoča partnerstva med Združenimi narodi (ZN) ter civilno družbo bistvenega pomena. V letu 2019 je število aktivnih partnerjev ZN skočilo
na 4.835. Vsa ta partnerstva temeljijo na skupni viziji, vrednotah
in ciljih za zaščito ljudi ter planeta. Njihova ključna vloga se še
posebej odraža v 17. cilju trajnostnega razvoja o partnerstvih za
globalne cilje.

slogopis, informativni časopis za razvojne teme

nih partnerjev. Vsa ta partnerstva temeljijo na skupni viziji,
vrednotah in ciljih za zaščito ljudi ter planeta. Njihova ključna
vloga se še posebej odraža v 17. cilju trajnostnega razvoja o
partnerstvih za globalne cilje.
Civilna družba in zasebni sektor zagotavljata dragoceno
podporo trajnostnemu razvoju in izvajanju Agende 2030 ter
vseh ciljev trajnostnega razvoja. Posamezniki so še posebej
aktivni v okviru 1.864 partnerstev na področju 14. cilja (življenje v vodi).
Ne glede na cilj, ki ga partnerstvo podpira, ponuja platformo za sporočanje idej in ciljev ZN. Kreativne agencije in
zabavna industrija so dober način za spodbujanje ciljev trajnostnega razvoja z doseganjem širše javnosti.
Leta 2019 smo sodelovali s Sony Pictures Entertainment
na področju prihajajočega filma Angry Birds 2. Kampanja
#AngryBirdsHappyPlanet prikazuje zloglasne ptice in prašiče
ter jih usmerja k pomoči pri reševanju podnebnih sprememb.
Kampanja je bila del obsežnejše pobude OZN, kampanje
#ActNow, v okviru katere je bila oblikovana popolnoma interaktivna in odzivna spletna klepetalnica (bot), ActNow.bot, ki
se osredotoča na izobraževanje posameznikov o podnebni
krizi in jih spodbuja k ukrepanju na tem področju. Bot, ki ga je
mogoče najti prek ZN-ovega Facebook Messengerja, predlaga vsakodnevne dejavnosti, ki jih lahko posamezniki storijo
za varovanje okolja. Leta 2017 se je OZN povezal s Smrkci
ob mednarodnem dnevu sreče, da bi spodbudil cilje trajnostnega razvoja. Kampanja Veliki cilji majhnih Smrkcev (The
small Smurfs Big Goals) si je prav tako prizadevala poudariti
nujnost in moč posameznih dejanj za zaščito ljudi in planeta.
Še eno uspešno sodelovanje je bilo leta 2018 z otroško
televizijsko nadaljevanko Mattel, Inc. Thomas & Friends.
Kampanja je ciljala na predšolske otroke in več epizod je
bilo namenjenih izobraževanju mlajših otrok o ciljih trajnostnega razvoja. Na spremljajočem spletnem mestu AllAboardForGlobalGoals.com so bili nasveti za starše in interaktivna učna gradiva ter dejavnosti za nadaljnje poglabljanje
otrokovega razumevanja ciljev trajnostnega razvoja.
Agenda za trajnostni razvoj do leta 2030 je lahko uspešno udejanjena le, če so ljudje vseh starosti in v vsaki državi
seznanjeni s cilji trajnostnega razvoja in so izobraženi o reševanju globalnih vprašanj. Partnerstva,1 kot so bila vzpostavljena s Sony Pictures Entertainment in Mattel, igrajo ključno
vlogo pri ozaveščanju vseh starostnih skupin in spodbujanju
globalnega dialoga. Zlasti so pomembna za boj proti podnebnim spremembam, kjer je nujno potrebno ukrepati, da
bi dosegli obrat od sedanjih trendov . Kot je v začetku letošnjega leta dejal generalni sekretar OZN António Guterres:
»Potrebujemo post-ogljično gospodarstvo, odporno družbo
in podnebno pametno razvojno pot, ki lahko zagotavlja blaginjo vsem ljudem na zdravem planetu. To lahko dosežemo
le s skupnimi prizadevanji vlad, podjetij in civilne družbe.«
1

Več informacij na voljo na https://sustainabledevelopment.un.org/
partnerships/.
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Skriti escape room
Družbeno odgovorna kampanja, ki rešuje življenja otrok
To m a ž B e r g o č
i z v r š n i d i r e k t o r U N I C E F- a S l o v e n i j a

S

Dogajanje je povzel spletni video,3 osrednji element
kampanje, ki je bil namenjen širjenju glasu o problematiki,
spodbujanju žrtev, da spregovorijo, in ozaveščanju javnosti, kako lahko pomagamo.

Skrite sobe pobega

Napačna prepričanja lahko ubijajo

Spolne zlorabe otrok so tudi eden najbolj skritih zločinov. Dogajajo se za štirimi stenami v sobah, skritih pred
očmi javnosti, iz katerih otroci sami ne morejo pobegniti.
Storilci teh dejanj pa so najbolj motivirani, da njihova dejanja ostanejo skrita in da lahko z zlorabami nadaljujejo. Otroci, ki doživljajo spolne zlorabe, so nemočni, saj so ujeti med
strah, prefinjene manipulacije in občutke krivde, ki jim jih
storilci spretno nalagajo. Zato jim lahko pomagamo samo
odrasli.
V ta namen je tematika spolnih zlorab v kampanji osvetljena z analogijo skrite sobe pobega (escape room). Za dva
dneva se je na skrivni lokaciji, dejanskem mestu večletne
spolne zlorabe, ki jo je doživljala Amadea – glavni obraz kampanje, vrata odprl Skriti escape room. Skupine obiskovalcev so se prijavile prek spleta in niso vedele ničesar. Peščico izbranih je nato na domačem posestvu sprejela Amadea
v vlogi vodje Skritega escape room-a in jim povedala svojo
zgodbo. Naloga skupin je bila poiskati realno rešitev, kako
lahko odrasli pomagamo vsem otrokom, ki so danes ujeti v svoje skrite sobe pobega. In ta prvi korak do rešitve
je hkrati predstavljal simbolično rešitev Skritega escape
room-a – klic Združenja proti spolnemu zlorabljanju na
številko 080 28 80, ki v primeru suma ali vedenja, da otroka spolno zlorabljajo, zagotovi strokovno pomoč in podporo.

Risba: Amadea Ris

polne zlorabe otrok so eden najhujših zločinov. Dogajajo se v vseh državah sveta, tudi v Sloveniji. Raziskave kažejo, da je v Evropski uniji do 18. leta spolno zlorabljena že vsaka tretja deklica in vsak peti deček,
po podatkih slovenske raziskave pa vsaka peta deklica in
vsak sedmi deček.1 Pri tako zaskrbljujočih statističnih podatkih moramo imeti vedno v mislih, da je prav vsak otrok
lahko žrtev spolne zlorabe. Otroci tudi izjemno težko – če
sploh – povedo, da so bili zlorabljeni. Možno je, da so starši
zadnji, ki izvedo za to. Raziskave kažejo, da o spolni zlorabi
spregovori samo 38 % otrok,2 zato je izjemnega pomena,
da o temi, ki v družbi še vedno ostaja tabu, (spre)govorimo
naglas.
V ta namen je UNICEF Slovenija v sodelovanju z Združenjem proti spolnemu zlorabljanju in Agencijo 101 aprila 2018
objavil kampanjo Skriti escape room. Ta je ozaveščala o zaskrbljujoči pogostosti spolnih zlorab otrok, razbijala napačna prepričanja o spolnih zlorabah in o storilcih ter usmerjala
k edini pravi rešitvi – zaščiti otrok.

Ljudje podcenjujemo pogostost spolnih zlorab in imamo
napačne predstave o tem, kako potekajo ter kdo so storilci.
Zaradi tega lažje nadaljujejo z zlorabami, te pa tako pogosto
ostanejo prikrite in nekaznovane. Marsikoga preseneti dejstvo, da večina storilcev ni pedofilov, torej oseb s spolnim
nagnjenjem do otrok, ampak gre za osebe z izrazito potrebo po nadzoru, nadvladi in premoči. Zato je storilec lahko
vsak. Ženska ali moški ne glede na kulturo, družbeni status,
višino prihodkov in verska prepričanja. V 85 % primerov4
je storilec/-ka član širše ali ožje družine ali pa ga/jo otrok
pozna in mu/ji zaupa.

Partnerstvo za razvoj

Partnerstvo med UNICEF-om Slovenija, Agencijo 101 in
Združenjem proti spolnemu zlorabljanju je bilo odločilno za
uspešno načrtovanje in izvedbo kampanje. Samo v prvih 10
dneh se je število prijav spolnih zlorab otrok povečalo za
20 %. Spletni video se je hitro razširil po spletu in tako smo
skupaj z medijsko podporo dosegli več kot 66 % Slovencev
v starosti med 15 in 70 let. Na festivalih v Sloveniji in tujini je
kampanja prejela kar 28 prestižnih priznanj.
Kampanja, ki je ozaveščala o spolnih zlorabah in spodbujala k ukrepanju, je zagotovo izvrsten primer partnerskega
sodelovanja, ozaveščanja o otrokovih pravicah ter razvoju v
smeri doseganja ciljev trajnostnega razvoja.

Vsem na očeh, a ne da bi vedeli, je v tem trenutku v Sloveniji in pa svetu na milijone skritih sob pobega, kjer se
dogajajo spolne zlorabe otrok in iz katerih otroci sami ne
morejo pobegniti. Pomagamo jim lahko samo odrasli.

Spolnih zlorab je veliko več, kot si mislimo. Ustavimo
jih. Tudi vi lahko pomagate! Če sumite spolno zlorabo
otroka, brez odlašanja pokličite strokovno pomoč na
080 28 80.

1

Vir: podatki Združenja proti spolnemu zlorabljanju.

3

Dostopen na http://skriti-escape-room.si/.

2

Vir: podatki Združenja proti spolnemu zlorabljanju.

4

Vir: podatki Združenja proti spolnemu zlorabljanju.
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Dolgotrajni konflikt v angleško
govorečem predelu Kameruna
ogroža opolnomočenje žensk
Ve r o n i c a K i n i
u s t a n o v i t e l j i c a N t a n k a h V i l l a g e Wo m e n C o m m o n I n i t i a t i v e G r o u p ( N V W C I G )

Z

ačetek ženske ruralne pobudne skupine oz. skupine
za samopomoč Ntankah v Severozahodni regiji Kameruna sega v leto 1996. Ntankah v lokalnem mankonskem narečju pomeni »hrib svetlobe«. Ženske so ta naziv
izbrale z namenom biti svetilnik drugim skupinam žensk, da
jih vodijo iz teme marginalizacije, odvisnosti in nerazvitosti
proti svetlobi emancipacije, medsebojne podpore in samozavesti žensk, ki sodelujejo z roko v roki na poti napredka in
razvoja v značilnem duhu afriške skupnosti. Pet ustanoviteljic
je skupino vzpostavilo kot skupino za samopomoč, ki se je
odzivala na materialne in finančne potrebe članic. Vzpostavitev skupine je bil tudi odgovor na socialno in ekonomsko
marginalizacijo žensk ter kulturo moške prevlade. Sprva je
bila organizacija namenjena usmerjanju skupnih prizadevanj
žensk za izboljšanje kmetijske proizvodnje in produktivnosti,
nato pa se je skupina usmerila v posojilno shemo. Ženske namreč niso imele dostopa do formalnih finančnih instrumentov, saj niso posedovale zemlje in premoženja. Članstvo se je
kmalu povzpelo na štiriindvajset aktivnih in predanih žensk.
V desetih letih je skupina postala sredstvo in kanal za zagotavljanje glasu ter prepoznavnosti žensk. Z leti je organizacija Ntankah dozorela in se razvila v feministično organizacijo, ki je namenjena opolnomočenju žensk na lokalni ravni s
pobudami za ekonomsko opolnomočenje ali razvoj malega
podjetništva, promocijo žensk v politiki in na vodstvenih položajih, zavzemanje za pravice žensk do zemljišč in lastnine,
boj proti virusu HIV oz. pandemiji AIDS-a na lokalni ravni s
spodbujanjem oskrbe na domu ter izboljšanjem zaščite mater in otrok ter prehranske varnosti. V zadnjih letih je skupina

Veronica Kini je ustanoviteljica Ntankah, ženske ruralne pobudne skupine oz. skupine za samopomoč. Sprva je bila organizacija
namenjena usmerjanju skupnih prizadevanj žensk za izboljšanje
kmetijske proizvodnje in produktivnosti, nato pa se je skupina
usmerila v posojilno shemo, ki omogoča opolnomočenje žensk
kot odgovor na njihovo socialno in ekonomsko marginalizacijo
ter kulturo moške prevlade.
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aktivna na področju spolnega in reproduktivnega zdravja ter
pravic žensk.
Na vrhu organizacijske strukture je generalna skupščina
kot najvišji odločevalski organ Ntankah. Generalna skupščina
opredeli in oblikuje politike organizacije Ntankah. Generalna
skupščina tudi izvoli izvršni odbor, ki ga vodi delegat ali vodja
skupine. Odbor izvaja strategije in programe ter hkrati nadzoruje in evalvira delo članic, zaposlenih, prostovoljcev in
sodelujočih strokovnjakov, ki sodelujejo v programih in aktivnostih organizacije.
S ciljem opolnomočenja, krepitve sodelovanja in zaupanja
skupnosti Ntankah svoje članice in uporabnice vključuje že
od faze opredelitve problema v hitre presoje ali presoje osnovnih potreb, pa tudi v ankete o znanju, odnosih in praksah,
ki jih izvajajo zaposleni ob podpori svetovalca. V tem procesu skupnost med razpravami v fokusnih skupinah predstavi
probleme, ki jih zaznava s svojega vidika. Vabljeni so, da za
težave, ki jih zadevajo, navedejo rešitve na ravni skupnosti. Aktivno vključevanje deležnikov v projektne dejavnosti
se nadaljuje v vseh fazah projekta. Da se članom skupnosti omogoči izmenjava informacij in idej s svojimi vrstniki, so
organizirani seminarji, delavnice in terenski obiski. Tako se
izboljšujejo zmogljivosti organizacije in članic skupnosti za
dolgoročno interakcijo z razvojnimi akterji.
Ženske, ki delujejo v Ntankah, so razvile organizacijsko
vizijo, ki je vizija opolnomočenja žensk za opolnomočenje
njihovih skupnosti, poslanstvo organizacije pa je izboljšati
socialno-ekonomske pogoje članic in skupnosti na splošno
z dostopnejšim izobraževanjem, vodstvom, boljšimi strategijami preživetja, izboljšanim dostopom do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic, z opolnomočenjem in krepitvijo
samospoštovanja. Pred desetimi leti se je Ntankah odločila,
da bo spodbujala krepitev ženskih gibanj s ciljem ustvarjanja sinergij, zato je ustanovila žensko mrežo Cameroon Grassroots Women Educational, Economic and Social Advancement (CAGWEESA). V mreži je 32 ženskih skupin in združenj
z več kot 8.000 članicami v obeh angleško govorečih regijah
Kameruna. Pri večini svojih dejavnosti uporabljajo pristop,
ki temelji na pravicah in razvoju. Mreža deluje na naslednjih
programskih področjih:
• izobraževanje in razvoj podjetništva/virov preživljanja;
• zemljišča, lastništvo in naselja;
• okolje, kmetijstvo in živinoreja;
• žensko vodstvo, upravljanje in človekove pravice;
• zdravje in skupnostni odziv na HIV/AIDS;
• socialna mobilizacija in razvoj skupnosti;
• razvoj civilne družbe/mreženje.
CAGWEESA je članica Ženske globalne mreže za reproduktivne pravice (Women Global Network for Reproductive
Rights). CAGWEESA je dejavna na lokalnih in mednarodnih dogodkih ter kampanjah, katerih cilj je promocija spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic žensk in boj proti spolnemu
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Kamerun

V zahodnem,
anglofonskem
delu Kameruna
divjajo oboroženi
konflikti, ki poleg
drugih tragičnih
posledic ogrožajo
tudi delovanje
skupine Ntankah.

nasilju in nasilju na podlagi spola. Članice CAGWEESA si prizadevajo za zdravstveno varstvo žensk, ki je človekova pravica.
Preko članic mreže so imele ključno vlogo pri spodbujanju distribucije ženskega kondoma v Kamerunu. Ves čas sodelujejo
z različnimi deležniki vlade in civilne družbe, da bi v Kamerunu
legalizirali splav, prav tako si prizadevajo za dostop, storitve
in znanje o spolnem ter reproduktivnem zdravju mladostnic z
uporabo pristopa, ki temelji na pravicah in razvoju.
Ntankah je izgradila močne odnose in partnerstva na nacionalni ter mednarodni ravni, ki so usmerjena v razvoj civilne
družbe, opolnomočenje žensk in krepitev gibanj ali lokalno in
mednarodno mreženje in zagovorništvo.
Pomembno delo, ki ga opravljajo Ntankah in druge članice koalicije CAGWEESA, ogroža trajajoč oborožen konflikt v
angleško govorečem delu Kameruna. Izgubili so članice ali
stike z njimi, domovi in nepremičnine ter podjetja in kmetije
so uničeni, družine so razbite, človeški viri in socialni kapital, pridobljen v preteklih letih, so izgubljeni zaradi ljudi, ki so
morali bežati v izgnanstvo ali so notranje razseljeni. Na žalost
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mednarodna skupnost ni ustrezno obveščena o konfliktu v
Kamerunu niti ne izkazuje skrbi za stisko ljudi. Izvaja se genocid, mednarodna skupnost pa gleda v drugo smer.
Rešitev dolgotrajnega oboroženega konflikta je reševanje
temeljnega vzroka težave, za katerega je v veliki meri odgovorna mednarodna skupnost, Združeno kraljestvo in Francija. Francosko govoreči Kamerun in Združeni narodi niso uspešno izvedli svojih nalog dekolonizacije, kar je pozneje še
poslabšalo pripojitev angleško govorečega Kameruna s strani francosko govoreče večine.
Za nadaljnjo krepitev položaja žensk je najbolj pereče in
nujno vprašanje premirja, pogajanja s posredovanjem mednarodne skupnosti ter trajni mirovni sporazum. Kamerunska
vlada zavaja svet, da v državi poteka dialog, vendar divja
le vojna. Ženske nosijo glavno breme konflikta, saj so žrtve
umorov ali pa so umorjeni njihovi otroci in možje, posiljene
njihove hčere in razseljene njihove skupnosti. V treh letih nesmiselne vojne v angleško govorečem Kamerunu so ženske
izgubile desetletja napredka.
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Preprečevanje nasilja na podlagi spola
nad migranti_kami
Ivana Naceva in Iva Perhavec
Mednarodna organizacija za migracije (IOM)

1

Lezbijke, geji, biseksualne, transspolne in interspolne osebe.

2

Dostopno na: https://www.undp.org/content/undp/en/home/
presscenter/pressreleases/2018/Joint_UN_statement_on_
International_Day_for_the_Elimination_of_Violence_Against_Women_
and_Girls.html.

3

FRA. 2016. Thematic focus: Gender-based violence. Dostopno na:
https://fra.europa.eu/en/theme/asylum-migration-borders/overviews/
focus-gender-based-violence#reporting.
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asilje na podlagi spola predstavlja eno najhujših in
najpogostejših kršitev človekovih pravic na globalni
ravni. Na področju migracij nasilje na podlagi spola
razumemo kot razlog, zakaj begunci_ke in migranti_ke zapustijo svojo državo izvora (na primer zaradi nasilja v družini,
v izogib prisilni poroki ali zaradi spolnega nasilja v oboroženih
spopadih), ter kot obliko nasilja, ki ga doživljajo na migrantski
poti in po prihodu v ciljno državo, ko se povečajo tveganja
za trgovino z ljudmi, spolne zlorabe, izkoriščanje za namen
prisilne prostitucije itd. Ekonomska odvisnost od povzročitelja nasilja in omejena socialna mreža ter socialna izključenost lahko še povečajo pogostost nasilja v družini. Posebej
izpostavljene so ženske in deklice, vendar pa različne oblike
nasilja na podlagi spola lahko prizadanejo vse migrante_ke,
med katerimi so zelo ranljivi otroci brez spremstva ter LGBTI
osebe.1
Mednarodna organizacija za migracije (IOM), Agencija
Združenih narodov za migracije, se s projektom »Preventing sexual and gender-based violence against migrants
and strengthening support to victims - PROTECT« posveča
pravočasnemu in učinkovitemu odzivanju ter ozaveščanju o
tovrstnem nasilju na področju migracij. Projekt, katerega je
sofinancirala Evropska komisija, se je pričel oktobra 2018, trajal je 18 mesecev in je združeval pisarne IOM ter nevladne
organizacije iz dvanajstih evropskih držav, partnerica projekta
iz Slovenije pa je Društvo Legebitra.
Projekt prepoznava, da preprečevanje nasilja na podlagi
spola pospešuje doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Enakost spolov in krepitev vloge vseh žensk in deklic posebej
naslavlja peti cilj trajnostnega razvoja, ki s podciljema 5.2 in
5.3 poziva k izkoreninjanju vseh oblik nasilja nad ženskami in
deklicami v javnem in zasebnem življenju, med njimi trgovino
z ljudmi in spolne zlorabe, ter izkoreninjanju vseh škodljivih
tradicionalnih praks, kot so zgodnje in prisilne poroke ter pohabljanje ženskih spolnih organov. Enakost spolov in opolnomočenje žensk pa sta hkrati poglavitnega pomena tudi za
vse druge razsežnosti vključujočega in trajnostnega razvoja:
preprečevanje nasilja na podlagi spola med drugim izboljšuje
zdravje žensk in otrok, povečuje ekonomsko produktivnost in
vključenost v izobraževalni proces ter zmanjšuje tveganja za
duševne bolezni in okužbo z virusom HIV ter drugimi spolno
prenosljivimi boleznimi.2
Raziskave3 in podatki s terena kažejo, da je kljub pogostosti nasilja nizko število prijav posledica naslednjih treh poglavitnih razlogov:

a) nezadostnih informacij o tem, kako prijaviti nasilje,
b) pomanjkanja učinkovitih postopkov za identifikacijo nasilja
in
c) pomanjkanja strokovnih usposabljanj za osebje, ki je odgovorno za prepoznavanje nasilja.
V ta namen se je projekt »PROTECT« osredotočal na okrepitev in nadgraditev obstoječih nacionalnih podpornih storitev, da bi se te bolje uskladile in omogočile neomejen dostop
migrantom_kam, beguncem_kam in prosilcem_kam za mednarodno zaščito. V okviru projekta je bilo izvedeno mapiranje
lokalnih praks, da bi se ugotovilo, v kolikšni meri so te storitve
prilagojene ciljnim skupinam. Na podlagi pridobljenih podatkov in informacij je bil oblikovan nabor orodij ter aktivnosti za
krepitev zmogljivosti nacionalnih strokovnjakov_inj in krepitev moči ter osveščanje migrantov_k, beguncev_k in prosilcev_k za mednarodno zaščito. Usposabljanja, v katera je bilo
vključenih 67 slovenskih strokovnjakov_inj, so poleg razumevanja posebnih tveganj na področju nasilja na podlagi spola
v kontekstu migracij zaobjela tudi preprečevanje spolnega
izkoriščanja in zlorab v humanitarnem kontekstu ter prepoznavanje in preprečevanje nasilja na podlagi spola pri delu z
LGBTI migranti_kami.
Zadnja faza projekta se je osredotočala na aktivnosti za
ozaveščanje in opolnomočenje migrantov_k, beguncev_k ter
prosilcev_k za mednarodno zaščito o pomoči in storitvah, ki
so na voljo osebam, ki doživijo nasilje. V okviru projekta so
bili oblikovani tudi letaki za odrasle in otroke, seznam organizacij, ki delujejo na področju nudenja pomoči v posameznih
državah, ter ozaveščevalni video. Gradiva, pripravljena v okviru projekta, so dostopna na spletni strani projekta PROTECT.4
Članek je bil pripravljen v okviru projekta PROTECT, ki je potekal med oktobrom 2018 in marcem 2020.

4

Dostopno na: eea.iom.int/protect-project.
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Medsektorsko povezovanje na področju
družbene odgovornosti v Sloveniji
Petra Hartman
Ekvilib Inštitut

G

lobalna rast in staranje prebivalstva, intenzivna urbanizacija, naraščajoče neenakosti, gospodarska
rast, ki nenadzorovano troši naravne in človeške vire,
ekscesno potrošništvo, krčenje gozdov, globalno segrevanje,
podnebne spremembe ipd. predstavljajo vse bolj resno nevarnost za človeštvo ter ves živi in neživi svet.
Slovenija, tako kot vse druge države, je danes bolj kakor
kadarkoli prej soočena z globalnimi in lokalnimi izzivi, kako
spremeniti te uničujoče trende in kako zagotoviti pravičen
in uravnotežen razvoj – skratka kako udejanjati cilje trajnostnega razvoja, določene v Agendi za trajnostni razvoj do leta
2030. Po definiciji Svetovne komisije za okolje in razvoj (World Commission on Environment and Development – WCED)
mora trajnostni razvoj zadoščati današnjim potrebam, ne da
bi pri tem ogrožal možnosti prihodnjih generacij, da zadostijo
svojim lastnim potrebam. Eno od ključnih orodij za doseganje
trajnostnega razvoja je družbena odgovornost oz. družbeno
odgovorno delovanje posameznikov, podjetij in organizacij.

družbene odgovornosti ter osveščanje o prednostih, ki jih ta
način delovanja prinaša tako na ravni posameznika, podjetja/
organizacije kot tudi na ravni celotne družbe.
Konkretno sodelovanje je odvisno od posameznega projekta oziroma njegove tematike, pristop pa vedno izhaja iz
osnovne predpostavke, da smo samo skupaj močnejši, zato
mreža vedno povabi k sodelovanju relevantne akterje. Pri
pripravi dogodkov in aktivnosti je vodilo zmeraj medsektorsko povezovanje, pa naj gre za povezovanje podjetij in nevladnih organizacij, vključevanje družbeno odgovornih načel
v javno naročanje ali izobraževanje o družbeno odgovornem
komuniciranju. Izzivi so namreč zmeraj prepleteni in jih je zato
težko ločiti. Prav iz tega razloga je toliko pomembneje vključevati vse deležnike, poleg tega pa je za kakovosten dialog
pomembno predstaviti več različnih pogledov na določeno
tematiko. Vizija razvoja mreže je povezovanje deležnikov –
gospodarskih subjektov, izobraževalnega in raziskovalnega
sistema, nevladnih organizacij, države in posameznikov – v
nove in okoljsko bolj trajnostne poslovne modele.
Eden od pomembnih projektov mreže je Nagrada družbeno odgovornih podjetniških praks za partnerstva, inovacije in
spremembe, ki jo je mreža do sedaj podelila trikrat. Namen
nagrade je izpostaviti najboljše slovenske partnerske projekte
s področja družbene odgovornosti in s tem povečati izmenjavo najboljših praks. Nagrada je osredotočena na uspešna
partnerstva med podjetjem in vsaj enim neprofitnim deležnikom. Gre za inovativno zasnovo na področju družbeno odgovornih nagrad, ki se navadno osredotočajo na posamezna
podjetja kot samostojne akterje.

Družbena odgovornost se nanaša na države, organizacije,
podjetja in tudi posameznike ter opredeljuje odgovornost do
širšega okolja, njen cilj pa je prispevati k trajnostnemu razvoju. Akterji, ki delujejo na področju družbene odgovornosti, si
prizadevajo za krepitev družbene odgovornosti in njeno vključevanje na vsa področja osebnega ter družbeno-ekonomskega življenja.
Družbena odgovornost mora delovati medsektorsko, saj
zajema praktično vse vidike družbe, na ravni podjetij pa vse
poslovne funkcije in delovne procese. Zajema vključevanje vseh deležnikov, ki so naslavljeni pri reševanju izzivov in
s katerimi se sodeluje. Za uspešno uresničevanje družbene
odgovornosti je le-to treba vključevati tako v gospodarstvo,
nevladni in javni sektor kakor tudi v civilno družbo.
V Sloveniji na področju družbene odgovornosti deluje več
akterjev, med njimi Mreža za družbeno odgovornost Slovenije
(MDOS), ki jo vodi Ekvilib Inštitut. Poslanstvo MDOS je promocija družbene odgovornosti ter povezava podjetij in drugih organizacij, ki stremijo k vključevanju družbene odgovornosti v
svoje delovanje. V mreži se povezujejo tako zasebna podjetja
kot organizacije javnega sektorja ter nevladne organizacije,
njeni člani sodelujejo na projektih, ki so usmerjeni k družbeno odgovornemu ravnanju. Ključne dejavnosti mreže so izmenjava znanja, uvajanje novosti in dobrih praks s področja

Medsektorsko povezovanje na področju
odgovornosti do zaposlenih
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Odgovornost do zaposlenih je eden ključnih vidikov družbene odgovornosti, saj so zaposleni ključni deležniki vsakega
podjetja in organizacije. Tudi na tem področju obstaja nekaj
dobrih praks uspešnih projektov, ki lahko svoj uspeh pripišejo prav dobremu medsektorskemu povezovanju. Eden
takšnih primerov je certifikat Družini prijazno podjetje, ki je
v projektno partnerstvo združil predstavnike socialnih partnerjev (delodajalce, sindikate), akademsko sfero, raziskovalne
organizacije in nevladni sektor, da je ustvaril orodje za lažje
usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja preko 80.000
zaposlenih v Sloveniji. Sistem certificiranja uspešno deluje več
kot 13 let. V letu 20219 pa je Ekvilib Inštitut na podlagi razpisa razvil nov certifikat Družbeno odgovoren delodajalec, ki
slovenskim podjetjem in organizacijam pomaga področje odgovornosti do zaposlenih nasloviti celostno ter s tem v družbi
dviguje zavedanje o trajnostnem poslovanju in družbeni odgovornosti. Projektno partnerstvo vključuje še Gospodarsko
zbornico Slovenije, Združenje delodajalcev Slovenije in Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, cilj projekta pa je v treh
letih certificirati 200 podjetij ter organizacij in jim pomagati,
da s pomočjo zunanjega svetovanja ter preverjanja postanejo
družbeno odgovorni delodajalci.
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Enakost spolov pri zaposlovanju in na
delovnem mestu – teorija ali praksa?
Kaja Primorac
d i r e k t o r i c a , I n š t i t u t z a p r o u č e v a n j e e n a ko s t i s p o l o v – I P E S

S

pol je osebna okoliščina, ki zadeva prav vsakega posameznika in posameznico na tem svetu. Tako pri
posameznikih kot tudi pri posameznicah pa je lahko
zaradi zakoreninjenih spolnih stereotipov, družbenih pričakovanj in tradicionalnih praks tovrstna osebna okoliščina ovira
na poti doseganja zadanih ciljev. Osebne okoliščine so lahko
včasih privilegij, včasih blažja ovira, včasih pa celo sredstvo
popolnega onemogočanja. Še kako pomembno je, da imajo
tako moški kot ženske enake izhodiščne možnosti in priložnosti za poseganje po svojih ambicijah še posebej na trgu
dela, saj je trg dela področje, na katerem sodeluje velika večina prebivalstva v delovno aktivnih letih in se tam srečuje
s celotnim ciklom zaposlovanja, udejstvovanja na delovnem
mestu in tudi napredovanja.
Na področju dela in zaposlovanja v Sloveniji je spol, žal, še
zmeraj okoliščina, ki v veliki meri negativno prizadene žensko
delovno aktivno populacijo. Kot tradicionalna domena moš-

Kaja Primorac ugotavlja, da je na področju dela in zaposlovanja
v Sloveniji spol še zmeraj okoliščina, ki v veliki meri negativno
prizadene žensko delovno aktivno populacijo - od plačne vrzeli in
nadlegovanja na delovnem mestu do težav pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih.
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kih tako na slovenskem trgu dela
še zmeraj zaznavamo 8-odstotno
plačno vrzel (v letu 2019 se je povečala), nadlegovanje in spolno nadlegovanje na delovnem mestu še ni
preseženo, prav tako se v praksi pojavlja
veliko dilem v zvezi z usklajevanjem poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ena izmed ključnih je
na primer nizka stopnja koriščenja starševskega dopusta pri
moških, ki ga v naši družbi še zmeraj spremlja precejšnja stigma tako s strani delodajalcev in delodajalk kot tudi s strani
sodelavcev in sodelavk novopečenih očetov. Kljub relativno
zgledni zakonodaji spolni stereotipi in družbeno pripisane
spolne vloge torej še zmeraj do neke mere narekujejo karierne poti posameznic in posameznikov, zaradi česar še nikakor
ne moremo govoriti o doseženi dejanski enakosti spolov.
Zaradi tega (in še mnogih drugih vidikov neenakosti spolov na trgu dela) smo se pri Inštitutu za proučevanje enakosti
spolov odločili, da poskusimo korenito spremeniti predvsem
prakse delovanja mikroenot na trgu dela, tj. posameznih
podjetij, da bi uvedli korenite spremembe pri doseganju
enakosti spolov pri zaposlovanju in na delovnem mestu. Tako
smo v letu 2018 s pilotnim projektom Let‘s Head Private:
Mainstreaming Gender Equality in Slovenia‘s Private Sector,
financiranim s strani Veleposlaništva Združenih držav Amerike, v sodelovanju s petimi slovenskimi podjetji (zasebnimi in
javnimi, različnih velikosti in geografsko različno razporejenimi po Sloveniji) razvili certifikat družbene odgovornosti za
področje enakosti spolov. Podjetja so šest mesecev preizkušala ukrepe za izboljšanje stanja na področju enakosti spolov v njihovi organizacijski strukturi, kulturi in delovnih procesih. Po preizkusnem obdobju so njihovi zaposleni podali
povratne informacije o njihovi učinkovitosti, čemur je sledil
proces usklajevanja ukrepov z vsemi ključnimi deležniki –
akademsko sfero, sfero gospodarstva (Združenje Manager),
pristojnim ministrstvom (s Sektorjem za enake možnosti na
Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti) in sindikati. Tako je nastal certifikat GEMA1 (Gender
Equality Management Assessment), ki v podjetjih, zavodih in
drugih organizacijah, v katerih uresničujejo posamezne ukrepe, ne vpliva le na njihova družbeno-odgovorna prizadevanja
na področju enakosti spolov, temveč imetnikom certifikata
omogoča tudi boljšo optimizacijo človeških virov, večjo učinkovitost delovnih procesov in zagotavlja dobro počutje zaposlenih na delovnem mestu.
Na Managerskem kongresu leta 2019,2 ki ga organizira Združenje Manager, je bil certifikat GEMA podeljen prvi
generaciji podjetij. Naš cilj je, da bi certifikat razširili tudi v
tujini.
1

Več informacij o certifikatu je na voljo na spletni strani www.gemacertificate.com.

2

Več informacij dostopnih na https://www.zdruzenje-manager.si/sl/
dogodki/managerski-kongres-2019/o-dogodku/.
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Enakopravnost je
osnovna človekova pravica
Združenje Manager

R

aziskave dokazujejo, da podjetja z uravnoteženim
vodstvom oz. managementom dosegajo boljše
poslovne rezultate: podjetja z najvišjim deležem
žensk na vodilnih položajih dokazano ustvarjajo 35 % višjo
donosnost kapitala, podjetja, kjer več kot 30 % vodilnih položajev zasedajo ženske, ustvarijo 6 % višji dobiček. Analize
Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) kažejo, da se
zvišuje tudi delež žensk na vodstvenih položajih v Sloveniji.
Vendar na vodilnih položajih v Sloveniji še vedno najdemo le
peščico žensk, njihov delež je nižji kot v letih 2014 in 2015.

Fo t o : C h a r l e s Fo r e r u n n e r @ U n s p l a s h

Analize Evropskega inštituta za enakost spolov (European
Institute for Gender Equality – EIGE) kažejo, da je bil delež
žensk na vodstvenih položajih največjih družb, ki kotirajo na
borzi, v Sloveniji v letu 2017 20,6 %, v letu 2016 19,0 %, v letu
2015 pa 22,9 %. Ti odstotki so še precej oddaljeni od cilja 40 %
do leta 2020, ki ga je leta 2013 v predlogu evropske direktive
o prisotnosti premalo zastopanega spola v vlogi neizvršnih
članov upravnih odborov družb podala takratna evropska
komisarka Viviane Reding.
Čeprav se na različnih lestvicah (Prio Center on Gender,
Peace and Security, Wilson center ranking in lestvici World
Economic Forum) uvrščamo razmeroma visoko, dejstva kažejo, da je pred nami še dolga pot. Nazorna je denimo struktura diplomantk ter diplomantov na slovenskih univerzah.
»Diplomantk je kar 58 % in so na začetku kariere po deležu
izenačene z moškimi kolegi, nato se škarje na široko razprejo:
med izvršnimi direktoricami jih najdemo komaj 20 % in samo
5 % jih zaseda mesto predsednice uprave,« opozarja Melanie

Seier Larsen, partnerka in izvršna direktorica v Boston Consulting Group in predsednica Sekcije managerk pri Združenju
Manager.
Združenje Manager si zato že več let prizadeva za večjo
uravnoteženost po spolu na vodstvenih pozicijah v gospodarstvu. Ženske so se sicer znotraj Združenja Manager združile že leta 1990, le eno leto po ustanovitvi združenja, in že takrat začele spodbujati enakost na vodstvenih položajih tudi
z nagradami in priznanji (priznanje Artemida za managerke,
ki so prebile stekleni strop, priznanja Vključi.Vse). V letu 2018
je Sekcija managerk še okrepila svoja prizadevanja za spodbujanje uravnoteženosti spolov. V javni razpravi o predlogu
sprememb Zakona o gospodarskih družbah smo vložili pobudo za zakonsko ureditev uravnoteženosti spolov v nadzornih in poslovodnih organih gospodarskih družb. Za pripravo
celovite pobude je Sekcija managerk organizirala raznoliko
delovno skupino partnerjev, ki za skupen cilj učinkovito povezuje organizacije gospodarskega sektorja in civilne družbe.
Sestavljajo jo predstavniki podjetij (generalni direktorji, predsedniki uprav), izobraževalne sfere (univerzitetna profesorica, ki je strokovnjakinja na področju uravnoteženosti spolov),
javnega sektorja (Sektor za enake možnosti Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti), nevladnih
organizacij (Inštitut za proučevanje enakosti spolov – IPES)
in Združenja nadzornikov Slovenije. Z neuravnoteženostjo
vodstev izgubljajo podjetja ter posledično tudi gospodarstvo
in družba kot celota. Izgubljamo torej vsi. Problematika zato
zahteva sistemsko ureditev in rešitev, ki pa ju lahko najdemo
le v skupnem partnerstvu.
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Vidiki podnebnega boja
v mednarodnih povezavah

E

vropska unija, socialna omrežja, globalna delitev dela
itd. so primeri ciljev in povezav, ki s prepletom ustvarjajo današnjo globalizirano družbo. Tako posredno kot
neposredno vedno odločneje krojijo poti, ki si jih v življenju
utira posameznik in posledično tudi človeštvo kot celota. Zamisli o ekonomskem človeku, ki so v preteklosti preplavile
naš planet in ga zaznamujejo še danes, za seboj puščajo neizbrisne posledice, še več, nekatere so delovanje družbenih
institucij tako korenito spremenile, da si težko predstavljamo
izhod iz njihovih okvirjev.
Človeška vrsta je s svojim delovanjem po zgodovinsko pogojenih institucijah postala tako močan dejavnik spreminjanja okolja, da jo lahko enačimo z drugimi velikimi naravnimi
procesi, ki uravnavajo Zemljine sfere. Temu primerno nosi človeška vrsta veliko odgovornost. Ima moč, da reši planet ali pa
ga pahne v povsem drugačno stanje, bistveno manj konduktivno za mreže življenja, kot jih poznamo. S tem zavedanjem
postaja v mednarodnih povezovanjih (političnih, aktivističnih,
izobraževalnih …) vedno močnejši in vedno pomembnejši globalni cilj ohranjanja narave in samega človeštva. To se kaže
v iskanju inovativnih pristopov na vseh področjih našega delovanja, ki ne sledijo dosedanjim vzorcem, kateri se očitno
izkazujejo za napačne (energetika, ekonomija, infrastruktura,
družbeni ustroji …).
Valu novonastalih aktivističnih gibanj smo se pridružili tudi
v Sloveniji. Februarja 2019 je v Ljubljani (ponovno) zaživelo
gibanje Mladi za podnebno pravičnost (MZPP) in širši javnosti
postalo znano marca, ko smo aktivisti znotraj gibanja civilni
družbi pomagali organizirati največji dosedanji okoljski protest v Sloveniji. MZPP se mednarodno povezuje z gibanji Fridays for Future oz. petki za prihodnost, ki so tako kot MZPP
nastala po zgledu mlade Švedinje Grete Thunberg.
Naš glavni skupni mednarodni cilj je doseči vzpostavitev
nizkoogljične družbe, ki bo s svojimi oblikami politike in gospodarstva omogočila življenje tudi prihodnjim generacijam
in drugim živim bitjem. Je nad različnimi političnimi, verskimi, kulturnimi ali katerimikoli drugimi nazori. Tako je tudi v
gibanju MZPP dobrodošel prav vsak. Čeprav (trenutno) ime
gibanja vsebuje besedo »mladi«, to niti slučajno ne pomeni,
da z nami ne sodelujejo ali da niso dobrodošle prav vse generacije. Dobrodošel je vsak, ki ima vsaj malo časa in mu je mar
za skupno izgrajevanje boljše prihodnost.
Za doseganje omenjenega skupnega mednarodnega cilja
gibanj po svetu so seveda potrebni tudi ukrepi, ki jih v MZPP
zahtevamo na lokalni in sistemski ravni, torej od vlade Republike Slovenije. Zmotno je namreč verjeti, da so vse rešitve
v rokah posameznika, kot so nas z ločevanjem odpadkov,
ugašanjem luči in varčevanjem z vodo prepričali v šolah. To
so sicer lepe in vsekakor nujne geste, a kakšen učinek na
okolje dejansko imajo v primerjavi z nemotenim izhajanjem
ton ogljikovega dioksida iz Termoelektrarne Šoštanj in tisočerimi osebnimi avtomobili, ki se vsak dan drenjajo na avtocestah proti središčem, kjer so skoncentrirana delovna mesta? Nujne so torej sistemske spremembe, zato svoje zahteve
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Tim Gregorčič in Rok Kranjc
člana gibanja Mladi za podnebno pravičnost

naslavljamo na odločevalce na državni in mednarodni ravni,
saj so edine institucije z zmogljivostmi in javno legitimnostjo
za spodbujanje prehoda v pravično in ekološko trajnostno
družbo, s spodbujanjem temeljnih sprememb v sistemu gospodarstva, oblikovanjem ustreznih politik, ukinitvijo škodljivih subvencij itd. Celotno delovanje gibanja se zato odvija v
smeri naših glavnih zahtev: dostopen, učinkovit in zelen javni
promet, zelena delovna mesta, lokalno pridelana hrana, krožno gospodarstvo itd. ter na koncu seveda doseganje naše
krovne zahteve – podnebne pravičnosti, ki jo nosi ime našega gibanja. A kaj pravzaprav je podnebna pravičnost?
Doseganje podnebne pravičnosti pomeni, da človek ponovno postane skromen in da države in posamezniki, ki so
najbolj odgovorni za stanje okolja danes, poskrbijo za šibkejše in najbolj prizadete socialne skupine v obliki priznanja
odgovornosti v mednarodno zavezujočih sklepih, po katerih
morajo prispevati večinski finančni delež, ki je potreben za
nujno ukrepanje v smeri naših zahtev. Ti sklepi obvezujejo
tudi k zmanjšanju lastnega okoljskega odtisa, da lahko drugi,
do sedaj šibkejši razvijejo infrastrukture in institucije, da postanejo avtonomni krojilci svojih usod seveda v okviru planetarnih ogljičnih in drugih meja.
Čeprav so cilji trajnostnega razvoja poleg Pariškega sporazuma (2015) eden ključnih povezovalnih okvirjev v mednarodnem prostoru, je hkrati pomembno poudariti, da gre za
neobvezujoče zaveze. Ob tem obstaja med in znotraj ciljev
nešteto protislovij. Na primer, cilji so oblikovani na podlagi
prepričanja v gospodarsko rast (8. cilj), ki jo v slogi z mnogoterimi kritičnimi znanstveniki in ekološkimi ekonomisti ne
vidimo kot primeren kazalnik »uspeha« ali blaginje družb in
njihovih gospodarstev. Potrebujemo resne alternative, npr.
»odrast«, o kateri se vedno več govori tudi v Sloveniji, ki pa
ne pomeni preprosto zmanjšanja BDP, temveč popolno prestrukturiranost gospodarstev in politik, ki jih usmerjajo drugačni kazalci uspeha in razvoja, razmerja moči itd. Tako je
naš izziv pravzaprav na dveh ravneh: ob hkratnem opozarjanju na pomembnost državnih in mednarodnih institucij in
zavez, pozivanju odločevalcev ter pozivanju k razvoju novih
mehanizmov vključujoče ekološke demokracije smo primorani obenem opozarjati na težave temeljnih predpostavk obstoječih zavez in raziskati načine, kako te omejujoče administrativne tehno-rešitvene diskurze potisniti v bolj prepričljivo
družbeno in ekološko pravično smer.
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Borzen je primer dobre prakse
družbeno odgovornega podjetja
E v a Č i n ko l e K r i s t a n
Borzen

Z

vsemi svojimi dejanji za seboj puščamo trajnostni
odtis. Na Borzenu, slovenskem operaterju trga z
elektriko, se tega zelo dobro zavedajo, zato s svojim delovanjem želijo prispevati k pozitivnemu trajnostnemu odtisu.

1

Več projektov in informacij najdete na www.trajnostnaenergija.si.

Fo t o g r a f i j i : N i k R o v a n

Naša povezanost in sovplivanje na vsa živa bitja in naš planet sta nesporni. S svojimi dejanji danes ustvarjamo svoj jutri.
Na Borzenu družbeno odgovornost razumejo kot zavezo trajnostnega poslovanja družbe in kot prizadevanja vsakega zaposlenega, da s svojim delovanjem v službi in družbi prispeva
k boljšemu svetu za vse.
Družbeno odgovorno ravnanje je zajeto že v sami srži dejavnosti Borzena in se odraža tudi v strategiji družbe. Družba
namreč opravlja gospodarsko javno službo operaterja trga z
elektriko, kar pomeni, da skrbi za zanesljivo in stabilno delovanje slovenskega elektroenergetskega trga, ter da kot izvajalec podporne sheme za okolju prijazne načine proizvodnje
električne energije spodbuja izrabo teh naravnih virov, kar
ima pozitivne posledice za okolje. Pod blagovno znamko Trajnostna energija družba izvaja aktivnosti in projekte v smeri
širitve in spodbujanja znanj s področja trajnostne energije. Na
Borzenu so ponosni na svoje okoljske risanke Lepši svet, na
izvedene pilotne demonstracijske projekte učinkovite rabe
energije, na natečaje s področja učinkovite rabe energije in
obnovljivih virov energije, na učne pripomočke, družabne
igre in različno informativno gradivo ter dogodke o omenjeni
tematiki. Posebej radi pa izpostavijo tudi interaktivno spletno
aplikacijo, s pomočjo katere lahko poiščete najprimernejše

lokacije za postavitev novih proizvodnih naprav, ki izkoriščajo
obnovljive vire, ter si ogledate, kje so takšne elektrarne že
postavljene.1
Pomembna prioriteta družbe je tudi transparentnost –
tako v smislu samega poslovanja kot tudi trga z elektriko.
V ta namen aktivno izvajajo izmenjavo in objavo podatkov o
in na energetskem trgu ter poročajo podatke o energetskih
veleprodajnih poslih evropski Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev.
V duhu trajnostnega razvoja in trajnostnega komuniciranja
Borzen že vrsto let pripravlja trajnostno poročilo v skladu s
standardi Global Reporting Initiative, je ponosni imetnik certifikata Družbeno odgovorno podjetje in certifikata Družini
prijazno podjetje ter standarda ISO 27001 s področja informacijske varnosti.
Na Borzenu verjamejo, da je moč v skupinski inteligenci, v
povezovanju različnih akterjev ter v delitvi znanj in izkušenj,
zato se radi povezujejo tudi z nevladnim sektorjem. V tem
kontekstu izpostavljajo zlasti Mrežo za družbeno odgovornost Slovenije in Slovensko filantropijo. S slednjo je Borzen
skupaj z Mestno občino Ljubljana izpeljal odličen družbeno
odgovoren projekt "Energetsko učinkovita in samooskrbna
Viška hiška".
V prihodnje načrtujejo nove aktivnosti in projekte, s katerimi bodo še naprej utrjevali družbeno odgovorno držo družbe.

Borzen je skupaj s Slovensko filantropijo in Mestno občino Ljubljana izpeljal odličen družbeno odgovoren projekt "Energetsko učinkovita
in samooskrbna Viška hiška". Hiško so energetsko prenovili (ovoj stavbe, …) in vzpostavili nov, varčni sistem upravljanja z energijo za prihodnost. Postavili so tudi samooskrbno sončno elektrarno s shranjevalnikom elektrike (baterije) in električno polnilnico. Viška hiška je pilotni
vzorčni primer dobre prakse povezovanja gospodarskega, nevladnega in sektorja lokalne samouprave. Na voljo je za oglede in prikaz dodane vrednosti celovite energetske sanacije in samooskrbe.
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S pomočjo znanja iz Slovenije
do dostojnega življenja v Ruandi
Jana Lampe
Slovenska karitas
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opeke iz gline so žgane, drage in okolju neprijazne. Del usposabljanja, ki ga izvaja Damahaus prestige d. o. o., je potekalo
v Sloveniji, drugi del pa je potekal v Ruandi. Poleti 2019 sta
se tako dva sodelavca Caritas Rwanda v teoriji in praksi tri
tedne usposabljala v Sloveniji pri sodelavcih tega podjetja.
Ti so jima pokazali, kako izdelovati takšne zidake s posebnimi prešami. Lokalne skupnosti v Ruandi so prejele pet preš,
dve sta donaciji podjetja Damahaus prestige d. o. o. Usposobljena sodelavca Caritas sta ciljne skupine v Ruandi naučila
celotnega postopka izdelave zidkov (od iskanja pravega materiala v naravi do sušenja zidakov). Slovenski podjetnik jih
bo v Ruandi v letu 2021 naučil gradnje z njimi in jim pomagal
pri plasiranju na trg. Zaradi epidemije COVID-19 ta aktivnost
v 2020 ni bila mogoča. Vse te aktivnosti so in bodo potekale
ob podpori lokalnih oblasti.

Fo t o : a r h i v S l o v e n s ke k a r i t a s
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lovenska karitas je v letih od 2018 do 2020 izvajala
razvojni projekt z naslovom »Učinkovitejša raba virov
za trajnostno preživetje v okrožju Karongi v Ruandi«,
ki sta ga sofinancirala Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja
in slovensko podjetje Damahaus Prestige d.o.o. z materialnim (in-kind) prispevkom. Projekt, ki je na terenu potekal v
partnerskem sodelovanju s Caritas Rwanda, je v svoje aktivnosti vključeval 600 ranljivih družin, ki živijo v okrožju Karongi
na območju zahodne Ruande, ki je zelo hribovita in med najrevnejšimi predeli Ruande. V 12 lokalnih skupnostih, kjer se je
izvajal projekt, so bile med 480 odraslimi v izvedbo večinoma
vključene ženske ter 120 ranljivih deklet.
Ruanda je najgosteje naseljena država v Afriki, prebivalstvo še narašča. Preživetje večine ljudi na podeželju je odvisno od tega, kar pridelajo na majhnem kosu zemlje, katere
rodovitnost se s tradicionalnim načinom obdelave slabša.
Možnosti za dohodek iz drugih dejavnosti so na podeželju
redke, posebej za ženske. Primanjkuje tudi električno omrežje, izseka se preveč gozda, stopnja erozije tal je visoka.
Projekt je bil odgovor na težave, s katerimi se srečuje lokalno prebivalstvo na tem območju. Poleg izboljšanja kmetijskih praks, da lahko ljudje pridelajo več hrane na zemlji, ki
jo imajo, se je prebivalstvu pomagalo, da so začeli z dejavnostmi izven kmetijstva, ki jim bodo dolgoročno pomagale,
da se bodo lahko preživljali in tudi napredovali. To je razlog,
da smo k sodelovanju v projektu povabili tudi slovensko podjetje Damahaus prestige d. o. o., ki ima določena znanja in
vire, ki so prispevali k tem ciljem.
V prvi polovici izvedbe projekta so sodelavci Caritas Rwanda 600 vključenim družinam zagotovili semena in sadike sadnih dreves in koze, katerih iztrebki omogočajo gnojenje zemlje, ter jih poučili o izboljšanih kmetijskih praksah. Te družine
sedaj že pridelajo več hrane in njihovi družinski člani niso več
podhranjeni. Ženske iz gospodinjstev, katerim so bili vgrajeni
učinkoviti kuhalniki iz gline, so zelo zadovoljne, ker porabijo manj drv in časa za pripravo hrane kot prej, ko so kuhale
na odprtem ognju. 350 družin, kjer so prejeli sončne celice z
lučjo, pa se veseli boljših šolskih uspehov svojih otrok, ki se
lahko učijo tudi ponoči. Mnoge družine tudi že zaslužijo nekaj več, saj so si s pomočjo skupin za varčevanje in izposojo
denarja izposodile nekaj deset evrov in začele lastno malo
obrt, kot je mala trgovinica, šivanje ipd., in z zasluženim že
lažje preživijo. Vključene družine, s katerimi sem se imela leta
2019 priložnost srečati na terenskem obisku, so v dobrem
letu že vidno napredovale in so neskončno hvaležne Sloveniji
za to pomoč.
Kot glavni večji vir preživetja za te družine in lokalne skupnosti pa bo dolgoročno zagotovo prihodek, ki ga bodo dobile
z izdelavo ter prodajo kakovostnih in okolju prijaznih zidakov
iz lokalne prsti (t. i. mrtve prsti) in cementa, za kar jih je v
projektu usposobilo slovensko podjetje Damahaus prestige d. o. o. V Ruandi revni na podeželju za gradnjo večinoma
izdelujejo zidake iz prsti, pomešane s travo, kakovostnejše

Usposabljanje pri podjetju Damahaus v Sloveniji

Direktor podjetja Damahaus Prestige d. o. o. Marko Štirn,
ki že sedem let deluje v dveh afriških državah, je o našem
sodelovanju dejal: »Razlog, da smo se odločili za sodelovanje
s Slovensko karitas in Caritas Rwanda, je ta, da v tem sodelovanju vidimo dve priložnosti. Prva je poslovne narave, saj s
socialno dejavnostjo v teh deželah prideš do pravih ljudi, s katerimi lahko kasneje vzpostaviš poslovno sodelovanje, drugi
razlog pa je, da želimo pomagati z našim znanjem in tehnologijo pri razvoju v Afriki, da bodo tamkajšnji ljudje prepoznali
svojo vrednost ter videli skozi poslovne dejavnosti tudi svojo
svetlo prihodnost in preživetje.«
Slovenska karitas v tem sodelovanju vidi predvsem dodatne možnosti za dolgoročno in bolj dostojno preživetje
revnih ljudi v Ruandi. Afrika je mlad kontinent, kjer močno
primanjkuje delovnih mest. Ljudje bi radi delali, a pogosto
nimajo te možnosti. Zato jim je treba dati nove možnosti za
preživetje in zaslužek. Eden od načinov, kako to zagotoviti,
je lahko tudi novo znanje in okolju prijazna tehnologija slovenskih podjetij.
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Javno-zasebna partnerstva in
Agenda 2030: prava orodja za razvoj?
María José Romero
ko o r d i n a t o r k a p o l i t i k i n z a g o v o r n i š t v a , E u r o d a d , E u r o p e a n N e t w o r k o n D e b t a n d D e v e l o p m e n t

1

Več informacij na voljo na: https://eurodad.org/Entries/
view/1546450/2015/07/09/What-lies-beneath-A-critical-assessment-ofPPPs-and-their-impact-on-sustainable-development.

2

Več informacij na voljo na: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.108
0/00220388.2017.1303671.

3

Več informacij na voljo na: https://eurodad.org/ppp-gender.

4

Dostopno na: https://eurodad.org/HistoryRePPPeated.
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nišnice Nya Karolinska Solna občutno povečali z 1,4 milijard
evrov na 2,4 milijard evrov, spopadajo pa se tudi s tehničnimi okvarami, kar pomeni, da projekt ni izpolnil pričakovanj.
Čeprav naj bi bila »ena najnaprednejših bolnišnic na svetu«, je
danes znana kot »najdražja bolnišnica na svetu«.
Tudi zaposleni Mednarodnega denarnega sklada5 so priznali fiskalna tveganja javno-zasebnih partnerstev. Sporočilo,
objavljeno oktobra 2018, pravi, da »čeprav se kratkoročno
javno-zasebna partnerstva lahko zdijo cenejša od tradicionalnih javnih naložb, se sčasoma lahko izkažejo za dražja in
spodkopavajo fiskalno vzdržnost«. Prav tako omenja, da »so
fiskalna tveganja javno-zasebnih partnerstev znatna«, saj je
povprečni fiskalni strošek pogojnih obveznosti v zvezi z javno-zasebnimi partnerstvi, ki so bila udejanjanja v obdobju
med letoma 1990 in 2014, približno 1,2 odstotka nacionalnega BDP držav, v katerih so bila sklenjena javna partnerstva.
Po mnenju avtorjev »bo z naraščajočo uporabo javno-zasebnih partnerstev v državah verjetno naraščal tudi obseg povezanih tveganj«.
Iz teh razlogov lahko vključevanje javno-zasebnih partnerstev v razvojno agendo predstavlja tveganje iztirjanja in ne
usmerjanje sveta k doseganju ciljev trajnostnega razvoja.

Vir: Eurodad

L

eta 2015 so se svetovni voditelji v okviru Združenih
narodov dogovorili o Agendi 2030 za trajnostni razvoj.
Agenda zajema sedemnajst ambicioznih in univerzalnih ciljev, ciljev trajnostnega razvoja z jasnimi zavezami
o infrastrukturi, zdravju in izobraževanju. V razpravah, kako
udejanjiti zaveze, prevladuje poziv h krepitvi vključenosti
zasebnega sektorja v razvoj. Javno-zasebna partnerstva se
spodbujajo kot ključno orodje financiranja in politike za dosego ciljev. Vendar dokazi izpodbijajo zmogljivost javno-zasebnih partnerstev za doseganje rezultatov v javnem interesu.
Čeprav se javno-zasebna partnerstva izvajajo od devetdesetih let 20. stoletja, vsesplošno sprejeta opredelitev termina
»javno-zasebno partnerstvo« ne obstaja. Ena najbolj spornih
oblik javno-zasebnih partnerstev je dolgoročna pogodba, v
kateri zasebni sektor zagotavlja infrastrukturna sredstva in
storitve, ki jih tradicionalno zagotavljajo vlade (kot so bolnišnice, šole, ceste, letališča, železnice in vodovodne in sanitarne naprave).
Zagovorniki javno-zasebnih partnerstev trdijo, da udeležba zasebnega sektorja zagotavlja kakovostne naložbe
v infrastrukturne projekte. Vendar se zdi, da ta domneva v
mnogih primerih temelji na nedokazanem ideološkem prepričanju, da je zasebni sektor bolj primeren za opravljanje teh
storitev kakor javni.
Civilnodružbene organizacije1 in akademiki2 so večkrat
podvomili v pristranskost spodbujanja modela javno-zasebnih partnerstev na globalni ravni. Prepogosto so javno-zasebna partnerstva povezana z visokimi stroški za javni
proračun in čezmerno stopnjo tveganja za javni sektor, zato
predstavljajo veliko breme za državljane in najbolj ranljive v
družbi, med katerimi je veliko žensk.3
Poročilo civilne družbe za leto 2018 HistoryRePPPeated4
kaže, kako so lahko javno-zasebna partnerstva problematična tako v razvitih državah kot državah v razvoju. Med dokumentiranimi primeri je bolnišnica Queen Mamohato v Lesotu,
zgrajena v eni najrevnejših držav z največjimi neenakostmi
na svetu. Delovanje te bolnišnice je imelo pomembne škodljive in nepredvidljive finančne posledice za javna sredstva.
Najnovejši podatki kažejo, da leta 2016 s strani zasebnega
partnerja Tseponga »zaračunane« pristojbine znašajo dvakratnik »praga dostopnosti«, ki sta ga določila vlada in Svetovna banka (v vlogi svetovalca v projektu) na začetku projekta.
Zaradi tega javno-zasebnega partnerstva so morali prepotrebna javna sredstva iz bolnišnic na podeželju, kjer živijo tri
četrtine prebivalstva, preusmeriti v to bolnišnico. Na drugi
strani sveta so se na Švedskem skupni stroški gradnje bol-

5

Več informacij na voljo na: https://www.imf.org/en/Publications/FiscalAffairs-Department-How-To-Notes/Issues/2018/10/17/How-to-Controlthe-Fiscal-Costs-of-Public-Private-Partnerships-46294.
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Pakti integritete – inovativni protikorupcijski
mehanizem in čezsektorsko sodelovanje
Va s j a Č e p i č i n V i d To m i ć
Tr a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l S l o v e n i a

N

evladna organizacija Transparency International (TI)
Slovenia od leta 2016 sodeluje z Ministrstvom za
zdravje (MZ) v sklopu projekta Pakti integritete. Projekt1 je del vseevropske pobude, ki vključuje 18 pilotnih projektov v 11 državah članicah Evropske unije (EU), namenjen
pa je izboljšanju izvajanja javnih naročil z namenom preprečitve zlorab evropskih sredstev v EU. TI Slovenia je pakt integritete z MZ podpisal leta 2016 za sodelovanje pri energetski
prenovi slovenskih bolnišnic kot neodvisni opazovalec izvedbe javnih naročil, povezanih s projektom energetske prenove
bolnišnic.2 V praksi je projekt Pakti integritete tristrana pogodba, ki jo podpišejo naročnik, ponudnik in neodvisni opazovalec javnega naročila ali drugih oblik naročil.
Več informacij na voljo na https://ec.europa.eu/regional_policy/en/
policy/how/improving-investment/integrity-pacts/.

2

Več informacij na voljo na http://pakt.transparency.si/.

3

Več informacij na voljo na https://www.transparency.org/news/
pressrelease/sdg_16_is_the_key_to_the_2030_agenda.

Fo t o : Tr a n s p a r e n c y I n t e r n a t i o n a l S l o v e n i a

1

Projekt Pakti integritete v Sloveniji se tako navezuje na več
ciljev trajnostnega razvoja. Glede na področje dela TI, ki je
torej preprečevanje in odkrivanje korupcije, zagotavljanje integritete ter transparentnosti, je to prvenstveno 16. cilj (mir,
pravičnost, močne ustanove). Ob tem pa velja poudariti, da
16. cilj ni pomemben le zaradi osredotočenosti na zmanjšanje podkupovanja, krepitev ustanov in dostopanja do informacij. Ta prizadevanja so pomembna per se, hkrati pa gre
za ključne pogoje za doseganje vseh 17 ciljev trajnostnega
razvoja.3 Pri 16. cilju ni nič manj pomembno dejstvo, da je
cilj Programa Združenih narodov za razvoj (United Nations
Development Programme – UNDP) med drugim tudi okrepiti
skupno delovanje vlad, civilne družbe in zasebnega sektor-

Transparency International je v devetdesetih letih prejšnjega stoletja razvil Pakt integritete – protikorupcijski mehanizem za preprečevanje
korupcije v javnem naročanju in sklepanju poslov. V Sloveniji ga Transparency International Slovenia v sklopu vseevropske pobude implementira pri projektu energetske prenove splošnih bolnišnic v Splošni bolnišnici Trbovlje (na sliki) in Splošni bolnišnici Novo mesto.

slogopis, informativni časopis za razvojne teme
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ja pri boju proti korupciji. Pakti integritete so primer dobre
prakse, saj je tretji podpisnik tristranega pakta poleg naročnika, torej državne ustanove, neodvisnega opazovalca, torej
civilne družbe, izbrani ponudnik oziroma izvajalec, torej po
navadi predstavnik zasebnega sektorja.
TI Slovenia pri energetskih prenovah kot neodvisni opazovalec ne sodeluje le z vidika zagotavljanja izvajanja načel
v postopkih javnega naročanja (transparentnosti, sorazmernosti, ekonomičnosti, učinkovitosti, uspešnosti, enakopravne
obravnave ponudnikov in zagotavljanja konkurenčnosti). Pri
implementaciji pakta integritete zasledujemo tudi smoter
javnega naročila. V primeru bolnišnic to pomeni tudi, da skušamo s pomočjo strokovnjakov in raziskav mnenja zaposlenih
ter uporabnikov v bolnišnici denimo ugotoviti, kako prenova
vpliva na počutje ljudi in na energetske prihranke. Ob dej-

stvu, da so bolnišnice največje porabnice energije v javnem
sektorju, je slednje še kako pomembno. Projekt energetske
prenove bolnišnic se torej neposredno ali posredno dotika
tudi drugih univerzalnih ciljev Agende za trajnostni razvoj do
leta 2030. To so vsaj še 3. (zdravje in dobro počutje), 7. (čista
energija), 9. (industrija, inovacije in infrastruktura) in 17. cilj
trajnostnega razvoja (partnerstva za globalne cilje).
Pakt integritete je mogoče izvajati le z nenehnim sodelovanjem med akterji iz različnih sektorjev družbe, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila. Predvsem je pomembno, da
naročnik in izbrani ponudnik opazovalca ažurno obveščata o
poteku javnega naročila, opazovalec pa s svojimi aktivnostmi
povečuje učinkovitost procesa in hkrati o njem obvešča zainteresirano javnost. To kažeta tudi primera obeh bolnišnic,
kjer je TI Slovenia sodeloval.

Kaj je pakt integritete?
Transparency International je v devetdesetih letih
prejšnjega stoletja razvil Pakt integritete – protikorupcijski mehanizem za preprečevanje korupcije v
javnem naročanju in sklepanju poslov. Pakt integritete je v praksi tristrana pogodba, ki jo podpišejo
naročnik, ponudnik in neodvisni opazovalec javnega
naročila ali druge oblike naročil.
S podpisom pogodbe se naročnik in ponudniki zavežejo, da se bodo vzdržali kakršnekoli oblike korupcije med postopkom naročanja ter da bodo neodvisnemu opazovalcu omogočili dostop do vseh razpoložljivih informacij in dokumentacije, povezanih z
naročilom.
Prednosti pakta so sprotno spremljanje izvedbe
naročila in možnost zgodnjega odkrivanja nepravilnosti, kar lahko prepreči morebitne napake ter manjša škodo že storjenih napak, prednost pa je tudi odprta in lojalna konkurenca ter večja gospodarnost
pri naročilih.

Transparency International Slovenia – društvo
Integriteta je neodvisna, nevladna in nepridobitna
organizacija s statusom v javnem interesu pri Ministrstvu za javno upravo. Društvo je od leta 2009 del
mednarodne mreže nevladnih organizacij za boj proti korupciji Transparency International.
V Sloveniji Transparency International Slovenia v
sklopu vseevropske pobude implementira Pakt integritete pri projektu energetske prenove splošnih
bolnišnic v Splošni bolnišnici Trbovlje in Splošni bolnišnici Novo mesto.
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Projekt Pakti integritete je v Sloveniji del vsevropske pobude, ki vključuje 18 pilotnih projektov v 11
državah članicah EU. Takratna evropska komisarka
za regionalno politiko Corina Cretu in Transparency
International sta jo leta 2015 predstavila kot skupno pobudo, v okviru katere si s pomočjo mehanizma
Pakt integritete partnerja prizadevata izboljšati izvajanje javnih naročil z namenom preprečitve zlorab
evropskih sredstev v EU. Evropska komisija je s to
pobudo dejansko napovedala uvedbo uporabe paktov v nekaterih projektih, ki jih financirata Evropski
sklad za regionalni razvoj in Kohezijski sklad.

partnerstva za globalne cilje in globalno učenje

