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Javni razpis Ministrstva za 
zunanje zadeve RS - vabilo k 

sodelovanju
Ministrstvo za zunanje zadeve 
Republike Slovenije bo v začetku 
oktobra 2017 objavilo javni 
razpis za izvajanje triletnih 
projektov mednarodnega 
razvojnega sodelovanja, ki jih 
bodo izvajale slovenske 
nevladne organizacije. Več

Državni sekretar Logar na 
neformalnem zasedanju 
Sveta za zunanje zadeve

Državni sekretar Andrej Logar se 
v Talinu udeležuje neformalnega 
zasedanja Sveta EU za zunanje 
zadeve v sestavi ministrov za 
mednarodno razvojno 
sodelovanje. Na dnevnem redu 
zasedanja so sodelovanje z 

16. cilj trajnostnega razvoja 
in globalno učenje

V mesecu avgustu 2017 smo v 
sklopu projekta Konzorcij NVO: 
Z globalnim učenjem do 
globalnih ciljev! predstavili 16. 
cilj trajnostnega razvoja, ki se 
osredotoča na mir, pravičnosti in 
močne institucije. Pojasnjujemo, 
kako lahko globalno učenje 
pripomore k uresničevanju danih 
zavez držav – kako spodbujati 
miroljubne in odprte družbe za 
trajnostni razvoj, vsem 
omogočiti dostop do pravnega 
varstva ter oblikovati učinkovite, 
odgovorne in odprte ustanove 
na vseh ravneh. Več

Dobrodelna akcija Za srce 
Afrike 2017

Slovenska karitas je v drugi 
polovici avgusta letos začela z 
12. dobrodelno akcijo Za srce 
Afrike. Namenjena je pomoči 
 najrevnejšim otrokom in 
družinam v Afriki, ki zaradi 
splošne revščine, posledic 
podnebnih sprememb ali 
konfliktov nimajo osnovnih 
dobrin in pogojev za preživetje 
in dostojno življenje. Z zbranimi 
sredstvi  podpirajo razvojne in 
humanitarne projekte s področja 
oskrbe z vodo in hrano ter 
zdravstva in šolstva, ki jih 
Karitas izvaja v sodelovanju s 
slovenskimi misijonarji in ob 
pomoči domačinov predvsem na 
revnem podeželju v osrednjem 
delu Afrike. Več



naprednejšimi državami v 
razvoju, odpornost krhkih držav 
ter povezava med humanitarno 
pomočjo in razvojnim 
sodelovanjem. Prav tako se 
bodo razvojni ministri posvetili 
Evropskemu načrtu za zunanje 
naložbe v podporo trajnostnemu 
razvoju v partnerskih državah, 
začetek izvajanja katerega se 
načrtuje v kratkem. Več

Na Blejskem strateškem 
forumu tudi SLOGA

V torek, 5. septembra 2017, se 
je zaključil že 12. strateški 
forum Bled. Strateški forum Bled 
združuje odločevalce iz različnih 
področij, spodbuja odprto 
razpravo o aktualnih političnih, 
varnostnih in razvojnih izzivih 
ter iskanje novih idej in rešitev. 
V nenehno spreminjajočem se 
globalnem okolju, bo BSF tudi v 
prihodnje stremel k 
inovativnemu razmišljanju in 
dolgoročnim vizijam. Več

Uspešno zaključen 
mednarodni forum o 

medkulturnosti v mestih
V Ljubljani je  3. in 4. septembra 
2017 potekal mednarodni forum 
»Medkulturna mesta«, ki ga je 
organiziral Zavod Povod, 
nacionalni koordinator 
koordinator mreže ALF v 
sodelovanju z MZZ in EMUNI 
Univerzo. V okviru foruma, ki se 
je osretočal na Evrosredozemlje, 
so različni predstavniki vladnih 
in nevladnih organizacij iz več 
kot 15 različnih  držav 
razpravljali o pomenu in vlogi 
sredozemskih držav pri promociji 
medkulturnega sobivanja, med 
katerimi je tudi Slovenija. Več

Slovenija bo aktivna na 36. 
zasedanju Sveta OZN za 

človekove pravice
V Ženevi se začenja 36. redno 
zasedanje Sveta OZN za 
človekove pravice (SČP), 
katerega članica je v obdobju 
2016-2018 tudi Slovenija. Med 
tematikami, ki bodo v ospredju 
na tokratnem zasedanju, bo 
Slovenija posebej pozorno 
spremljala izobraževanje in 
usposabljanje za človekove 
pravice, pravice starejših ter 
krepitev moči žensk in 
deklic. Več

Novičnik s področja 
globalnega učenja za 

učitelje, št. 16
V sklopu projekta Konzorcij 
NVO: Z globalnim učenjem do 
globalnih ciljev! nastaja Novičnik 
s področja globalnega učenja za 
učitelje, ki šolnike mesečno 
obvešča o novicah s področja 
globalnega učenja. V mesecu 
avgustu smo izdali šestnajsti 
novičnik, v katerem podrobneje 
predstavljamo novosti s 
področja, pa tudi šestnajsti cilj 
trajnostnega razvoja, ki se 
osredotoča na mir, pravičnosti in 
močne institucije. Več

2 milijona evrov pomoči 
karibskim otokom, ki jih je 

prizadel orkan Irma
Evropska unija je namenila nov 
sveženj humanitarne pomoči v 
višini 2 milijonov 
evrov za karibske otoke, ki jih 
je orkan Irma najbolj prizadel. 
Sredstva bodo namenjena za 
oskrbo z vodo in sanitarne 
storitve ter ukrepe na področju 
zdravja, ravnanja z odpadki in 
logistike. Več

V Mjanmaru 350 tisoč ljudi 
potrebuje nujno 

humanitarno pomoč
Evropski komisar za 
humanitarno pomoč in krizno 
upravljanje Christos Stylianides 
je v zvezi s trenutnimi 
humanitarnimi razmerami v 
Mjanmaru povedal, da je treba 
omogočiti dostavo humanitarne 
pomoči za 350.000 ljudi v državi 
Rakine, ki jo nujno 
potrebujejo. Več

Evropska agenda o 
migracijah: ohraniti je treba 

dober napredek pri 
upravljanju migracijskih 

tokov
Evropska komisija je danes 
predstavila napredek pri 
izvajanju evropske agende o 
migracijah. V štirih sprejetih 
poročilih poziva vse strani, naj 
ohranijo in še pospešijo 
doseženi napredek pri 
upravljanju tokov nedovoljenih 
migracij, varovanju zunanjih 
meja EU ter podpori državam 
članicam na prvi črti, ki so pod 
pritiskom. Več

DOGODKI



  Vabilo na usposabljanje »Kako pripraviti dobro senčno poročilo?«
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij (PIC)  organizira dvodnevno usposabljanje o pripravi senčnih 
poročil za poročanje po mednarodnih konvencijah, ki bo potekalo 21. in 22. septembra 2017 v prostorih 
platforme SLOGA (Metelkova 6, Ljubljana, 2. nadstropje). Več

Jesenski kongres prostovoljstva CEV na Dunaju
Evropski prostovoljski center 4., 5. in 6. oktobra 2017 pripravlja kongres prostovoljstva, ki bo potekal na Dunaju 
v Avstriji.  Več

SEM: Razstava Afganistan – slovenski pogledi
Slovenski etnografski muzej gosti novo osrednjo razstavo Afganistan – slovenski pogledi. Razstava odstira 
poglede na deželo Afganistan, na njegovo bogato kulturno zgodovino in zapuščino, čeprav so desetletja 
nemirov, ki so se začeli konec 70-ih let, močno preoblikovala to kulturno krajino in ljudi. Več

Delavnica o enakosti spolov v razvoju
FER, Ženski lobi, Evropska mreža za enakost spolov, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon za 
ženske in otroke – žrtve nasilje ter Zveza svobodnih sindikatov Slovenija vas 21. septembra 2017 vabijo na 
delavnico o enakosti spolov v razvoju. Namen delavnice, ki bo potekala v Ljubljani, je poiskati najboljše načine 
sodelovanja in izmenjave praks med Slovenijo in državami v razvoju na področju enakosti spolov.  Več

CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA

V sklopu projekta Konzorcij NVO: Z globalnim učenjem do globalnih ciljev!, v katerem smo 
združeni Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno 
društvo PINA, Mirovni inštitut, ADRA Slovenija, Umanotera, Focus, Amnesty International Slovenije, 
Društvo za združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice in platforma SLOGA med 
drugim izvajamo spletno ozaveščevalno kampanjo o globalnem učenju in ciljih trajnostnega razvoja, v 
kateri vsak dan skušamo osvetliti enega od ciljev. Spremljajte nas na Facebooku in Twitterju.
Projekt financira Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Nekaj zadnjih objav

CTR 9
V ciljih trajnostnega razvoja, ki 
so jih države sprejele 2015, smo 
se v 9. cilju, osredotočili na 
industrijo, inovacije in 
infrastrukturo.
»Vlaganje v infrastrukturo, 
spodbujanje vključujoče 
trajnostne industrializacije in 
podpiranje tehnološkega razvoja 
ter raziskave in inovacije so tri 
gonilne sile gospodarske rasti in 
trajnostnega razvoja. To so 
vzvodi, ki lahko pomagajo 
državam pri zmanjševanju 
revščine, ustvarjanju delovnih 
mest, spodbujanju rasti in 
izboljšanju fizičnih zmogljivosti, 
ki so osnovne za današnje 
delovanje posla in družbe. V 
zadnjih letih so bile izboljšave na 
vseh treh področjih trajnostnega 
razvoja. Potrebno bo obnoviti 
naložbe v najmanj razvitih 
državah in zgraditi infrastrukturo 

CTR 5
Malavi je država, kjer je veliko 
deklic žrtev otroških porok – po 
podatkih OZN naj bi polovica 
deklic bila poročenih pred 18. 
letom. Zgodba govori o pogumni 
in odločni poglavarki, ki je 
razveljavila več kakor 850 
otroških porok in deklicam 
omogočila vrnitev v šolo.
Da bi zmanjšali dosegli enakost 
spolov in kakovostno 
izobraževanje za vse, si cilji 
trajnostnega razvoja prizadevajo 
izkoreniniti vse sporne običaje, 
kot so otroške, zgodnje in 
prisilne poroke ter obrezovanje 
deklic (5 globalni cilj). Vsem 
deklicam in dečkom bomo 
omogočili, da dokončajo 
brezplačno, enakopravno in 
kakovostno osnovno ter srednjo 
šolo s konkretnimi in uporabnimi 
učnimi rezultati ter omogočili 
dostop do kakovostnega razvoja 

CTR 13
Znanstveniki so na podlagi 
analiz 70 študij v sinteznem 
poročilu ugotovili, da bo vsako 
povišanje temperature za 
stopinjo Celzija zmanjšalo 
povprečni svetovni pridelek 
pšenice za šest odstotkov. 
Pridelek riža bi se zmanjšal za 
3,2 odstotka, pridelek koruze pa 
ob vsakem povišanju 
temperature za stopinjo Celzija 
za 7,4 odstotka. Le soja medtem 
ostaja razmeroma odporna na 
podnebne spremembe. Soja in 
že omenjeni pridelki so sicer 
tisti, od katerih je človek najbolj 
odvisen, saj zagotavljajo dve 
tretjini človekovega vnosa 
kalorij.
Ukrepi, kako omiliti učinke 
podnebnih sprememb, so 
zapisani v 13 cilju, ukrepi za 
povečanje prehranske varnosti, 
ki bi odpravili lakoto pa v 2. cilju 



ter tako zagotoviti pogoje za 
podvojitev deleža industrije v 
BDP-ju v teh državah do leta 
2030,« je izsek iz letošnjega 
poročila Združenih narodov (ZN) 
o ciljih trajnostnega razvoja, ki 
jasno poudari konsenz držav, da 
so infrastruktura, 
industrializacija in inovacije 
ključni za razvoj sveta."

v zgodnjem otroštvu, varstva in 
predšolske vzgoje kot priprave 
na šolo (4 globalni cilj). Vse do 
leta 2030, je zapisano 
v #agenda2030. Med njenimi 
podpisnicami je tudi Malavi.
Čas je, da #GlobalniCilji ne 
ostanejo le mrtva črka na 
papirju, ampak jih začnemo 
uresničevati.

Agende za trajnostni razvoj 
2030. V slednjem je med drugim 
zapisano, da se bodo države 
podpisnice do leta zagotovile 
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.
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