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Razmišljanje: Le kaj bi lahko naredila ena sama oseba za zmanjšanje neenakosti?!

VSEBINE:

Društvo Stezosledcev
Zdi se nemogoče, da bi povprečna oseba naredila razliko pri svetovnih
izzivih kot so izkoreninjenje ekstremne revščine, boj proti neenakosti in
nepravičnosti ter preprečevanje podnebnih sprememb. Že morda drži,
da so ukrepi zapisani v ciljih trajnostnega razvoja, a bo za dosego teh
ciljev potrebno sodelovanje med vladami, mednarodnimi organizacijami in svetovnimi voditelji. Le kaj bi lahko naredila ena sama oseba za
zmanjšanje neenakosti?! Svet je namreč (pre)poln neenakosti.
Zadnje Unicefovo poročilo razkriva, da preko 260 milijonov otrok in
mladostnikov ne hodi v šolo; 5,4 milijona otrok mlajših od 5 let pa
umre zaradi posledic bolezni, ki bi se jih dalo preprečiti.
4,5 milijarde vseh prebivalcev nima urejenih sanitarnih razmer, več kot
80 % odpadne vode umazane s fekalijami pa se vrača neposredno v
naravo, ne da bi jo očistili. Ob svetovnem dnevu stranišč smo izvedeli
še, da kar petina šol po svetu sploh nima stranišč!
Celotno razmišljanje si lahko preberete na zadnji strani novičnika.

Namizna igra »Ciljajmo cilje!«
Društvo za ZN za Slovenijo
stran 3

Mladi v Evropskem parlamentu predali manifest
#MyRevolution
Focus
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Evropske vrednote in globalno učenje:metode neformalnega izobraževanja
PiNA

V konzorciju v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. smo združeni Društvo Humanita, Zavod Globa, Inštitut za afriške študij, Zavod Voluntaria, Kulturno izobraževalno društvo PiN, Mirovni inštitu, Humanitarno
drušvo ADRA Slovenij, Umanoter, Društvo Focu, Amnesty International Slovenij, Društvo za združene narode za Slovenij, Človekoljubno društvo Up
Jesenic, Zveza prijateljev mladine Slovenij, Pravno informacijski center PI, Zavod Povo, Slovenska karita, Slovenska filantropij, Ekvilib inštitut, Zavod Tr in platforma SLOGA.

Projekt financira ministrstvo RS za zunanje zadeve.
Vsebine, izražene v novičniku, so v izključni odgovor-
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In še mnogo več!
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Če pišete scenarije in kratke zgodbe, pozor!
Amnesty International, Samo Selimović

»V peščici prsti je več živih
organizmov,
kot je ljudi na
Zemlji«
Organski kmetje,
naši vsakodnevni
superheroji

20

Amnesty International Slovenije skupaj z mednarodnimi partnerji
projekta Start the Change pripravlja mednarodni natečaj scenarijev
za kratke filme o povezavah med cilji trajnostnega razvoja in migracijami, ki je namenjen mladim med 14. in 19. letom. Prijavijo se lahko
posamezniki ali skupine avtorjev, sprejeti bodo samo originalni in
neobjavljeni scenariji.
Vmesni izbor filmov v Sloveniji bo opravila interna komisija AIS, končni mednarodni izbor pa multidisciplinarna žirija petih strokovnjakov,
ki jo bo imenovalo mednarodno partnerstvo.
Avtor najboljšega scenarija v Sloveniji se bo udeležil svetovno znanega otroškega filmskega festivala Giffoni, kjer bodo organizatorji med
favoriti iz različnih držav izbrali zmagovalca, ki prejme tudi denarno
nagrado. Prva nagrada je vredna 1500 evrov, druga 1000 in tretja 500
evrov. Nagrade bodo podeljene organizaciji (šoli, mladinskemu centru …) in ne posamičnemu zmagovalcu, namenjene pa bodo morale
biti nakupom didaktične, izobraževalne ali video opreme za poučevanje ali produkcijo posnetkov. Vse informacije o pogojih sodelovanja
so dostopne na http://www.sola.amnesty.si/novice/scenaristicninatecaj-za-mlade.html.

Junaki trajnostnega kmetovanja
Zavod Povod
V sklopu projekta Trajnostna Evropa za vse je nastal nov video posnetek o junakih trajnostnega kmetovanja (in dobre hrane). Kampanja Good Food for All želi zgraditi bolj zelen, pravičnejši in bolj zdrav
svet za vse.

Ob začetku kampanje so izdali kratek animacijski video "Organski
kmetje, naši vsakodnevni superheroji", ki pojasnjuje, kako kmetje po
celem svetu trajnostno pridelujejo. Ne pridelujejo le hrano, ampak
postanejo superheroji, ki ščitijo naša tla, varujejo biotsko raznovrstnost in branijo zemljo.
Preberi več
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… in še
veliko več
Namizna igra »Ciljajmo cilje!«
Društvo za ZN za Slovenijo, Boštjan Jerman
Ste že spoznali otroško igro o ciljih trajnostnega razvoja?

Igra »Ciljajmo
cilje!«
pomaga
otroke po
vsem svetu
seznaniti s cilji
trajnostnega
razvoja na
preprost in
njim prijazen
način.

Cilji trajnostnega razvoja ali 17 prednostnih ciljev se nanaša na več
pomembnih svetovnih vprašanj, kot so: odprava skrajne revščine,
zagotovitev kakovostne izobrazbe vsem otrokom, uresničevanje enakih možnosti za vse ter spodbujanje boljših praks potrošnje in proizvodnje, ki bodo pripomogle, da bo naš planet bolj čist in zdrav.
Igro v slovenščini si lahko prenesete preko te spletne strani: gogoals.org/sl
Več informacij: Društvo za Združene narode za Slovenijo, info@unaslovenia.org ali 040 569 001.

Delavnica "Povsem običajne stvari?"
Društvo za ZN za Slovenijo, Boštjan Jerman

Kar nekaj predmetov, ki so ‘preživeli’ to uničenje, se lahko posamezniku na prvi pogled zdi banalnih, saj so to pogosto vsakdanje, običajne stvari. Kljub temu so ti predmeti, ki so ostali, sledovi
preteklosti; imajo lahko poseben, globok pomen. V naši interakciji z
avtentičnimi predmeti se lahko zgodi, da ustvarimo prostor za avtentično srečanje s preteklostjo.
Lekcija je namenjena predvsem učencem v šolah. Približa jim zgodovino holokavsta skozi majhen čevelj - ‘povsem običajno stvar’. Cilj
lekcije je, da sodelujoči razvozlajo zgodbo lastnika čevlja, ki postane
subjekt razumevanja preteklosti.
Več informacij: Društvo za Združene narode za Slovenijo, info@unaslovenia.org ali 040 569 001.

Ozonski plašč se obnavlja
Platforma Sloga
Združeni narodi so 5. novembra objavili novo poročilo “Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2018”, ki kaže, da se ozonski plašč
Zemlje obnavlja. Glede na napovedi v poročilu se lahko zgornji ozonski plašč na severni hemisferi obnovi do leta 2030, na južni hemisferi
do 2050, ozonska luknja nad južnim tečajem pa lahko izgine do leta
2060.
Preberi več
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Mladi
v Evropskem
parlamentu
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OKTO-

predali

manifest #MyRevolution
Focus, Darja Valenčič

»Central
European
Youth
Manifesto«
#MyRevolution

BRUSELJ – Več kot 30 mladih iz Slovenije, Avstrije, Poljske in
Italije je v Evropskem parlamentu predalo osrednjeevropski
mladinski manifest, ki je nastal v okviru projekta štirih nevladnih organizacij „Moja revolucija“. Na okrogli mizi v sredo, 7.
novembra 2018, so jih nagovorili in prisluhnili njihovim idejam
evropski poslanci iz štirih držav, kar je bil za najpogosteje spregledano in preslišano mladino zelo pomemben dogodek.
Manifest, ki so ga predstavili, je nastal na več lokalnih, nacionalnih in na dveh mednarodnih mladinskih srečanjih v Bolonji
in na Dunaju. K razmisleku smo jih spodbudili z obujanjem spominov na revolucionarne dogodke v Evropi pred 100 leti. Poudarek je bil na revolucijah v Rusiji, koncu prve svetovne vojne,
Habsburškem imperiju, tranzicijah v demokratične republike,
dodajali smo tudi zanimivosti iz kasnejših revolucij po svetu
(arabska pomlad itd.), predvsem pa smo se osredotočali na zahteve, ki so jih imeli mladi v vseh teh revolucionarnih gibanjih.
Želje in zahteve mladih udeležencev smo sproti beležili in nastal
je manifest z imenom „Central European Youth Manifesto“, ki
ga je sooblikovalo več kot 300 mladih, ki živijo v Avstriji, Italiji,
Sloveniji in na Poljskem, prihajajo iz različnih družbenih in socialnih okolij, predvsem pa niso zastopani v strukturah moči. Sami so izbrali tudi 7 kategorij, v katerih so razvili svoje ideje za
lepšo prihodnost vseh v Evropski uniji: politična participacija,
izobraževanje, varstvo narave in odgovorno potrošništvo, zaposlitev in delo, socialne zadeve in zdravstvo, migracije in mobilnost, svoboda in enakost.
Več o tem si preberite na spletni strani Focusa.
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»Ponosna sem
na našo
organizacijo
in vesela, da
smo člani
mreže, ki
povezuje
organizacije
po svetu, ki
delijo našo
vizijo sveta.«
Živa Kavka
Gobbo

Mladi so aktivni, če jim to dovolimo!
Focus, Darja Valenčič
Delo z mladimi v letošnjem letu, ko sodelujemo v mednarodnem
projektu Moja revolucija, nas je spodbudilo k debati o tem, ali
so mladi danes res pasivni, kot pogosto slišimo, ali so aktivni, kot
znajo povedati tisti, ki tesno delajo z njimi. Tako smo v četrtek,
25. oktobra v prijetnih prostorih Mladinske postaje Moste zbrali
mladinske delavce iz različnih organizacij – iz MPM, javnega zavoda Mladi zmaji, mladinskega centra Legebitra, CONA Fužine,
MC Kodeljevo…, na naše veliko veselje pa se nam je pridružilo
tudi nekaj predstavnikov mladih. V takšni prijetni družbi smo se
pogovarjali o razumevanju politične aktivnosti mladih, ukvarjali
smo se z vprašanjem, kaj je zanje politično ter govorili o problemih razumevanja aktivnosti mladih in položaju mladih v današnji
družbi.
Več o tem si preberite na spletni strani Focusa.

Živa iz Abuje: “Končno smo notri!”
Focus, Darja Valenčič
V Nigeriji poteka bienalno generalno srečanje mreže okoljevarstvenih
nevladnih organizacij Friends of the Earth International (FoEI), v katero
je Focus vstopil konec leta 2016. Mreža obstaja že od leta 1971 in danes povezuje kar 75 organizacij iz celega sveta, ki imajo skupaj več kot
dva milijona članov in podpornikov. Focus spada k Friends of the Earth
Europe.Letos smo na srečanje na toplem poslali predsednico društva Živo Kavka Gobbo, ki nam pošilja dobre novice in zanimivosti, ki
jih spoznava, tudi v obliki bloga. Tokrat smo izvedeli, da lahko tudi superzgovorna Živa ostane brez besed.

Več o tem si preberite na spletni strani Focusa.
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Slovenija gostila Regijski seminar za globalno učenje za Jugovzhodno Evropo in
Sredozemlje
Platforma Sloga

»Globalno
učenje ima
pomembno
vlogo pri
odpravi
revščine in
neenakosti v
svetu«
Sabina R. Stadler

V Ljubljani je 6. 11. 2018 potekal Regijski seminar za globalno učenje
za Jugovzhodno Evropo in Sredozemlje, ki sta ga organizirala Center
Sever Jug Sveta Evrope in platforma SLOGA v sodelovanju s partnerji iz
Bolgarije, Cipra, Malte in Romunije. Srečanje je potekalo z namenom
pregleda področja globalnega učenja v posamezni državi, in sicer z
vidika politik, razvoja učnih načrtov, podpore pedagoškim strokovnjakom ter zagovorništva.
Globalno učenje ima pomembno vlogo pri odpravi revščine in neenakosti v svetu, je izpostavila generalna direktorica Sabina R. Stadler v
uvodnem nagovoru Regionalnega seminarja za globalno učenje za JV
Evropo in Sredozemlje.

Skoraj 30 domačih in tujih strokovnjakov in izobraževalcev je pregledalo opravljeno delo na področju globalnega učenja v preteklem letu in
oblikovalo priporočila za izvrševanje priporočil, sprejetih na vseevropski konferenci za globalno učenje, ki je leta 2015 potekala v Zagrebu.
SLOGA bo kot implementacijska partnerica pripravila izčrpno poročilo
o dogodku, ki bo izdano do konca 2018.

Spletni seminar: Bridge 47 Partnerships
Platforma Sloga
Skupina za partnerstva projekta Bridge 47 bo vodila spletni seminar o
dosežkih, ki jih prinaša razvijanje partnerstev, in izkušnje, ki smo jih
pridobili o tem, kako razviti partnerska partnerstva globalnega učenja
s široko paleto zainteresiranih strani, vključno z zasebnim sektorjem,
poslanci, vladnimi subjekti, akademiki in drugimi. Spletni seminar bo
potekal 5. decembra 2018 med 14. in 15. uro.
Razpravljalo se bo tudi o tem, kako lahko mreža Bridge 47 in njeni člani sodelujejo pri delu v partnerstvu. Če imate izkušnje o sodelovanju v
partnerstvih, ki bi jih rad delil, se obrnite na koordinatorja za partnerstva Maeve Galvin (maeve.galvin@bridge47.org).
Prijava na dogodek
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Evropske vrednote in globalno učenje: metode neformalnega izobraževanja
PiNA, Ema Weixler

»Svet se
spreminja. Kaj
pa mi?«

Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Europe Direct Koper – Capodistria in
SLOGA – Platforma nevladnih organizacij za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, vabimo na motivacijski dan za (bodoče) učitelje/-ice in
mladinske delavce/-ke: Z učenjem mladih do odgovorne družbe! Evropske
vrednote in globalno učenje: metode neformalnega izobraževanja.

SREDA,28. NOVEMBER 2018

Spoznavanje
izzivov
kompleksne
globalne
soodvisnosti in
praktičnih orodij
za delo z mladimi

09.00-15.00
Zelena dvorana Območne obrtno-podjetniške zbornice Koper (Staničev
trg 1, Koper)
Se tudi vi sprašujete, v katero smer drvimo kot družba? Želite z neformalnim pristopom do učenja mladih prispevati k oblikovanju te smeri? Naj
vam motivacijski dan pomaga pri vaših podvigih!
Pridružite se nam na dogodku, kjer bomo pod sloganom »Svet se spreminja. Kaj pa mi?« spoznali izzive kompleksne globalne soodvisnosti in
praktična orodja za delo z mladimi, s katerimi lahko na enostaven način
naslovimo evropske vrednote, globalno učenje ali cilje trajnostnega razvoja, bodisi v šoli ali mladinskem centru.
Z udeležbo boste pridobili:
• poglobljen uvid in znanje, zakaj so evropske vrednote in globalno učenje
pomembni;
• praktične izkušnje in gradivo, kako obe temi obravnavati z mladimi;
• kritični pogled na evropske globalne izzive;
• prostor za mreženje in izmenjavo izkušenj med udeleženci/-kami.
PROGRAM DOGODKA: klik
Obvezna predhodna prijava preko spletnega obrazca, do vključno nedelje,
25. novembra 2018 oz. do zasedenosti prostih mest. Udeležba na motivacijskem dnevu je brezplačna.

Za več informacij smo na voljo na ema.weixler@pina.si ali (0)5 63 00 320
(PiNA).
Motivacijski dan poteka v sklopu aktivnosti informacijske točke Europe
Direct Koper-Capodistria in projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno.
Povezava do novičke: http://www.pina.si/evropske-vrednote-in-globalnoucenje-metode-neformalnega-izobrazevanja/
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Do leta 2030
želijo [države
sveta]
občutno
zmanjšati
količino
odpadkov s
preventivnimi
ukrepi,
zmanjševanjem porabe,
recikliranjem
in ponovno
uporabo.
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Recivrečka že v več kot 1100 slovenskih
gospodinjstvih
Društvo Stezosledcev
Tudi vi ob nakupu v trgovini pospravljate sadje in zelenjavo v plastične vrečke, ki jih običajno uporabite le enkrat, nato pa vržete v
smeti? Nič več vam ne bo treba iz trgovine s kopico plastičnih vrečk,
ki služijo svojemu namenu le nekaj minut, kot smeti pa nas dušijo
še stoletja! Zdaj boste za nakup sadje in zelenjave lahko uporabili
Recivrečko – trajno vrečko iz recikliranih materialov. Tako boste
naredili dobro zase in okolje.
V sklopu projekta Stezosledci proti neenakostim so stezosledci slovenska gospodinjstva spodbujali k trajnejšemu načinu življenja,
tako da so jim podarjali brezplačno trajnostno vrečko za nakup sadja in zelenjave, narejene iz odpadnih zaves v Centru ponovne uporabe Ormož. Prav tako so jih želeli aktivirati za doseganje ciljev trajnostnega razvoja, ki predstavljajo zgodovinski dogovor mednarodne skupnosti za odpravo revščine, zmanjševanje neenakosti, zagotovitev napredka ter zaščite okolja za sedanje in bodoče generacije.
NEENAKOSTI trajnostne vrečke Recivrečka
Preberi več

Global Hunger Index 2018 se osredotoča
na migracije in lakoto
Platforma Sloga
Kakšen je trend ravni lakote po svetu v zadnjih letih? Kako se povezujeta lakota in prisilna migracija? Global Hunger Index 2018, ki ga
pripravlja Alliance2015, ponuja podatke in analizo najnovejših dogodkov. Letošnja izdaja kaže, da medtem ko je svet dosegel napredek pri zmanjševanju lakote od leta 2000, imamo še vedno dolgo
pot do cilja trajnostnega razvoja 2 (brez lakote do leta 2030).
Preberi več
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Multikulturna kreativnost: delavnica
spoznavanja srbščine in pisanja cirilice

Igra »Ciljajmo
cilje!«
pomaga
otroke po
vsem svetu
seznaniti s cilji
trajnostnega
razvoja na
preprost in
njim prijazen
način.

PiNA, Ema Weixler
SREDA, 21. NOVEMBER 2018
17.00-20.00
CENTER MLADIH KOPER (Gregorčičeva 4, Koper)
Delavnico kreativnega pisanja organiziramo v okviru cikla ustvarjalnih krožkov, poimenovanih Multikulturna kreativnost. Delavnica
bo v slovenskem in srbskem jeziku.
Vodila jo bo Jadranka Beti, učiteljica šole srbskega jezka iz Akademskega kulturno umetniškega društva Kolo Koper. Delavnica je namenjena vsem, tako otrokom kot tudi odraslim, ki bi želeli spoznati
osnove srbščine in pisanja cirilice.
Vstop je prost.

Zaradi omejenega števila mest prosimo za predhodno prijavo na
spletnem obrazcu. Prijavite se lahko do torka, 20. novembra 2018.

Tretji večer migrantskega filma
PiNA, Ema Weixler
ČETRTEK, 22. NOVEMBER 2018
19.00-21.00
CIRCOLO, PALAČA GRAVISI BUTTORAI (v prostorih Italijanske samoupravne skupnosti Koper, Ulica OF 10, Koper)
Film, ki si ga bomo ogledali je Jupitrova luna, nadrealistični, distopični znanstvenofantastični triler, postavljen nekam vzdolž meja trdnjave Evrope, je senzacionalna, akcije polna, vizualno osupljiva politična alegorija, v kateri se čudeži prodajajo za drobiž.
Aryana, begunca iz države, v kateri divja vojna, med nezakonitim
prečkanjem madžarske meje ustreli policist. Ranjen in pretresen se
znajde v begunskem taborišču, kjer tamkajšnji zdravnik, cinični dr.
Stern, odkrije, da ima mladenič nadnaravne sposobnosti. Odloči se,
da ga bo pretihotapil iz taborišča in izkoristil njegov nenavadni
dar (vir opisa: Kinodvor).
Več na spletni strani PiNA.
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Poročilo
»Nepravičen
začetek:
Neenakosti v
izobraževanju
otrok v
gospodarsko
najrazvitejših
državah«
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Slovenija na 10. mestu glede zagotavljanja enakosti v izobraževanju otrok med
najrazvitejšimi državami
Platforma Sloga
UNICEF raziskovalni center Innocenti je 30. oktobra predstavil novo
poročilo z naslovom Nepravičen začetek: Neenakosti v izobraževanju otrok v gospodarsko najrazvitejših državah, ki preučuje (ne)
enakosti v izobraževanju otrok v 41 gospodarsko najrazvitejših državah sveta, med katerimi je tudi Slovenija. Na vrhu lestvice zagotavljanja enakosti v izobraževanju otrok se je znašla Latvija skupaj z
Irsko, Španijo in Dansko. Slovenija na visokem 10. mestu. Poročilo
ugotavlja, da zagotavljanje enakosti v izobraževanju otrok ni neposredno povezano z bogastvom države, temveč v veliki meri odvisno
od izobraževalnih politik v posameznih državah.
Preberi več

Gradiva konference Nestereotipno o stereotipih na voljo
Platforma Sloga
Sektor za enake možnosti pri MDDSZ je 19. in 20. oktobra 2018 na
Brdu pri Kranju organiziral mednarodno konferenco Nestereotipno
o stereotipih. Prvi dan, katerega se je udeležila tudi vodja področja
za globalno učenje pri platformi SLOGA, je bil namenjen osvetlitvi
spolnih stereotipov z različnih teoretičnih in praktičnih vidikov, drugi dan pa delavnicam za učiteljice in učitelje od 1. do vključno 4.
razreda. Konferenca je bila obenem tudi uvodni dogodek projekta
Evropa v šoli, ki v šolskem letu 2018/19 naslavlja vprašanje spolnih
stereotipov in enakosti žensk in moških. Na spletni strani so organizatorji pripravili pester nabor gradiv ne temo enakosti spolov.
Dostop do gradiv
Preberi več
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Vzpostavili smo pešbus na OŠ Oskarja
Kovačiča Škofije

Namen
vzpostavitve
pešbusa
je vzpostaviti
pot, ki bo
šolarjem in
šolarkam
služila kot
pešpot do
šole in nazaj
skozi vse leto.

PiNA, Ema Weixler
Kulturno izobraževalno društvo PiNA je v sklopu čezmejnega projekta Interreg Italija-Slovenija, po naročilu nosilnega partnerja projekta
ATER Trieste, s podporo projektnega partnerja Kallipolis in v sodelovanju z Goriško lokalno energetsko agencijo GOLEA ter Mestno občino Koper, vzpostavila spremljanje otrok po poti v šolo na način
pešbusa v OŠ Oskarja Kovačiča Škofije.
Pešbus je način spremljanja poti v šolo, pri katerem se učenci v
organiziranih skupinah v šolo odpravijo peš, po začrtanih poteh, z
vmesnimi postajami (kot avtobus) in po stalnem urniku. Skupine
otrok spremljajo odrasli – najpogosteje so to starši sami, v nekaterih
primerih pa tudi drugi člani družine (dedki, babice) ali drugi prostovoljci. Ta način prinaša veliko koristi za otroke, starše, lokalno skupnost in okolje.
Namen vzpostavitve pešbusa je vzpostaviti pot, ki bo šolarjem in
šolarkam služila kot pešpot do šole in nazaj skozi vse leto. Želimo
si, da bi se otroci poistovetili z njo in upamo, da se jim bodo pridružili tudi starejši bratje in sestre oz. sošolci in sošolke.
Pešbus organiziramo v sklopu projekta ENERGYCARE, katerega namen je vključevanje lokalne skupnosti k izboljšanju energetske učinkovitosti javnih zgradb in trajnostna mobilnost; tj. zmanjšanje emisij
CO2, porabe energije in energetske revščine na območju programa,
s poudarkom na območjih občine Trst, Koper in San Donà di Piave.
Podporo in materiale za izvedbo Pešbusa nudi IPoP – Inštitut za politike prostora v okviru programa Aktivno v šolo, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS in je del prizadevanj Dober tek Slovenija za
več gibanja in bolj zdravo prehrano.

Več na: http://www.pina.si/vzpostavili-smo-pesbus-na-os-oskarjakovacica-skofije/
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Našli pesticide v vzorcih las
Platforma Sloga

Wales je bila
država z
najvišjimi
stopnjami
pesticidov, pri
čemer je bilo
84% vzorcev
pozitivnih za
vsaj en
pesticid.

V sklopu projekta za testiranje pesticidov, ki sta ga sprožila The Detox Project in Kudzu Science, je bilo analiziranih 148 vzorcev las iz
šestih držav EU. Rezultati so pokazali, da je bilo v vsaj enem od vzorcev ugotovljenih 15 od 30 vseprisotnih pesticidov, pri čemer je 60 %
vzorcev vsebovalo vsaj en pesticid.
Analiziranih je bilo 148 vzorcev las iz šestih držav EU: Nemčije, Danske, Walesa, Italije, Francije in Belgije, zbranih v obdobju med koncem julija in oktobrom 2018. Vzorce so testirali za prisotnost 30
pesticidov, vključno z insekticidi, fungicidi in herbicidi.
Rezultati so pokazali, da je bilo v vsaj enem od vzorcev ugotovljenih
15 od 30 vseprisotnih pesticidov, pri čemer je 60 % vzorcev vsebovalo vsaj en pesticid. Fipronil (insekticid), propikonazol (fungicid),
permetrin (insekticid) in klorpirifos-etil (insekticid) so bili najdeni v
več kot 10 % vzorcev.

Preberi več

Za bolj trajnostno Slovenijo po lokalnih
volitvah
Društvo Stezosledcev

Društvo stezosledcev je v sklopu projekta Stezosledci proti neenakostim kandidatkam in kandidatom za županjo/župana in mestne/
občinske svetnike v izbranih občinah poslala sklop zavez za trajnostno naravnane občine, ki so jih otroci in mladi oblikovali v preteklih
mesecih, z željo po njihovem uresničevanju ob morebitni izvolitvi.
Odziv je bil zelo dober, številne občine bodo tako v prihodnjem
mandatu strmele k večji trajnosti.
Stezosledci skupaj z vodniki in voditelji želijo povečati ozaveščenost
državljanov ter oblikovalcev politik o njihovih vlogah in odgovornostih pri delu za trajnostno prihodnost, prehodu na bolj trajnostne
načine življenja ter razvijanju in spodbujanju skladnih politik. S
spodbujanjem sodelovanja vseh sektorjev želijo zagotoviti, da je
trajnost v središču sprejemanja odločitev in politik, ki zagotavljajo,
da nikogar ne pustimo zadaj.
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Muzej stereotipov
Platforma Sloga

Odločitve, ki
jih sprejema
samo ena
skupina, so
praviloma
manj celovite
in ne
naslavljajo
potreb vseh
družbenih
skupin.

Del projekta Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti Uravnotežimo odnose moči med spoloma je tudi virtualni
muzej stereotipov, ki stereotipe postavlja tja, kamor sodijo – v muzej. Obiskovalci in obiskovalke spletne strani lahko muzej sooblikujete s pošiljanjem stereotipov, ki jih zaznavate v svojem okolju, z
našo kampanjo pa si bodo prizadevali, da ti stereotipi res postanejo
stvar preteklosti.
Projekt Uravnotežimo odnose moči med spoloma je namenjen večji
ozaveščenosti in krepitvi znanja o enakosti spolov. Prednostna področja, ki jih s projektom nagovarjamo, so uravnotežena zastopanost in udeležba žensk in moških pri odločanju na gospodarskem in
na političnem področju ter usklajevanje poklicnega in družinskega
oziroma zasebnega življenja moških in žensk.
Preberi več

Evropa bo tudi s financami podprla svoje
zaveze za varovanje oceanov
Platforma Sloga
Evropska unija bo namenila 300 milijonov evrov za varovanje oceanov. Podporo s 23 novimi zavezami je napovedala na peti konferenci Naš ocean v Baliju v Indoneziji. Evropska komisija bo v sodelovanju s Programom Združenih narodov za okolje in drugimi mednarodnimi partnerji vzpostavila tudi koalicijo akvarijev za zmanjšanje
onesnaževanja s plastiko, v katero se je že pridružil Akvarij Piran.
Evropska komisija pa bo v sodelovanju s Programom Združenih narodov za okolje in drugimi mednarodnimi partnerji vzpostavila tudi
koalicijo akvarijev za zmanjšanje onesnaževanja s plastiko. Trenutno
je sodelovanje potrdilo 106 akvarijev iz 33 držav, med katerimi jih je
67 iz EU. Pobudi se je že pridružil Akvarij Piran. Cilj je, da bi se do
leta 2019 kampanji pridružilo vsaj 200 akvarijev, ki bodo javnost
ozaveščali o onesnaževanju s plastiko.
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OKTO-

Nadaljevanje zgodbe z naslovnice

Odstotek
morskih ptic s
plastiko v
želodcih se je
povečal iz 5
odstotkov leta
1970 na 90
odstotkov v
letošnjem
letu! To
pomeni, da
ima 9 ptic od
10 v želodcu
plastiko!

Ko smo v sklopu naše ozaveščevalne kampanje na Facebooku objavili
najnovejše podatke o izginjanju živalskih vrst, so bili ljudje zgroženi, saj
je človeštvo od leta 1970 z obličja Zemlje izbrisalo 60 odstotkov divjih
živali – sesalcev, ptic, rib in plazilcev – zaradi česar vodilni svetovni
strokovnjaki opozarjajo, da je zdaj ogroženo človeštvo. Poročilo Living
Planet razkriva, da samo četrtina kopnega na celotni Zemlji ni pod vplivom ljudi, do leta 2050 pa naj bi se ta številka znižala na desetino. Odstotek morskih ptic s plastiko v želodcih se je povečal iz 5 odstotkov
leta 1970 na 90 odstotkov v letošnjem letu! To pomeni, da ima 9 ptic
od 10 v želodcu plastiko! Svet je že izgubil 50 odstotkov koral. Najbolj
so prizadeta tropska območja. Tam je v 44 letih izginilo 89 odstotkov
divjih živali. Trenutna raven izginjanja vrst je od 100- do 1000-krat hitrejša kot le pred nekaj sto leti.
Hrane je na svetu dovolj, lakota pa je povezana z neenakomernim dostopom do hrane in neustreznim ravnanjem z njo. Vsako leto zaradi
lakote umre več kot 200 milijonov ljudi. Kljub napredku ostaja pravica
do hrane še vedno velik izziv za mnoge države in lakota še vedno hud
problem za 815 milijonov ljudi na svetu, ki bodo šli tudi nocoj spat lačni. Podatki Statističnega urada Slovenije kažejo, da je bilo v naši državi
v 2016 resno materialno prikrajšanih 5,4 % prebivalcev (povprečno
vsak 19.). Z dohodki v tem letu je težko ali zelo težko preživelo mesec
kar 29 % gospodinjstev. Obenem pa je vsak prebivalec Slovenije zavrgel
v tem letu povprečno približno 0,2 kg hrane na dan, v celem letu pa 74
kg. Zavržena hrana je vsebovala še 35 % užitnega dela, tj. takega, ki bi
ga z ozaveščanjem in pravilnim odnosom do hrane lahko preprečili ali
vsaj zmanjšali.
Kljub napredku pri odpravi revščine živi danes v ekstremni revščini 800
milijonov ljudi. V Sloveniji sta leta 2017 revščina in socialna izključenost
ogrožali 345.000 prebivalcev (17 % prebivalstva). Revščina je prisotna v
vseh državah sveta in ni zgolj pomanjkanje osnovnih človekovih dobrin,
kot so hrana, voda ali streha nad glavo, temveč ima bistveno več razsežnosti, ki so posledica vedno večje neenakosti in družbene razslojenosti. Še veliko več jih trpi zaradi nezaposlenosti, konfliktov, neenakosti
in negativnih učinkov podnebnih sprememb.
ekonomski in socialni ravni).

NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA

[…] ena sama
oseba lahko
naredi veliko
za zmanjšanje
neenakosti.
Sprememba
se namreč
začne pri
vsakem
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No, tudi z tako življenjskimi potrebami kot sta zrak in voda imamo težave. Več kot 2 milijardi ljudi nima dostopa do pitne vode, 1,8 milijarde
ljudi kot vir pitne vode uporablja vodo onesnaženo s fekalijami. Devet
od desetih ljudi vdihuje nevarno strupen zrak, zaradi česar vsako leto
prezgodaj umre sedem milijonov ljudi. Zaradi izpostavljenosti strupenim delcem v zraku vsako leto umre okoli 600 000 otrok pod 15 letom
starosti, je jasno najnovejše poročilo Svetovne zdravstvene organizacije.
Svet je (pre)poln neenakosti in najraje je obupati in zavzeti stališče, da
se na ravni posameznika ne more narediti bistvenih sprememb. Stezosledci menimo drugače. V sklopu projekta Stezosledci proti neenakostim, s katerim je bilo Društvo stezosledcev uspešno na razpisu evropskega projekta Make Europe Sustainable for all za lokalne akcije na temo boja proti neenakostim, smo se, poleg odločevalcev, osredotočili
tudi posameznike. Na 1000 dan sprejetja ciljev trajnostnega razvoja
smo pričeli z aktivnostmi projekta, ki poteka od junija do novembra
2018, v ospredje pa postavlja otroke in mlade kot aktivne državljane,
borce proti neenakosti ter ozaveščevalce o ciljih trajnostnega razvoja
(še posebej desetega globalnega cilja, ki se osredotoča prav na neenakosti).
Z motivacijo in aktivacijo spodbujamo lokalne skupnosti za doseganje
trajnostnega ter poštenega načina življenja z nizkim ogljičnim odtisom.
To počnemo preko delavnic globalnega učenja in zagovorništva, ozaveščevalne kampanje na Facebooku in spletni strani, videa, javnih dogodkov, pišemo lokalnim in nacionalnim politikom ter medijem, gospodinjstvom delimo Recivrečke – trajnostne vrečke za sadje in zelenjavo ter
želimo zmanjšati uporabo plastičnih vrečk, organiziramo predavanja posvete in kuharske tečaje, s čistilno akcijo smo se pridružili pobudi
Očistimo svet 2018 in Tednu globalnega učenja, podpisali
smo Državljansko listino in listino o pravični trgovino ter sodelovali na
različnih festivalih. Pripravili smo tudi zavezo, s podpisom katere posamezniki izrazijo svojo odločitev za trajnostni življenjski slog (na okoljski,
ekonomski in socialni ravni).
In če odgovorimo na uvodno vprašanje – ena sama oseba lahko naredi
veliko za zmanjšanje neenakosti. Sprememba se namreč začne pri vsakem posamezniku.
Boste na strani tistih, ki le »jamrajo« ali tistih, ki puščamo svet za spoznanje boljši, kot smo ga prejeli?

