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V konzorciju v okviru projekta Trajnostno. Lokalno. Globalno. smo združeni 
Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, 
Kulturno izobraževalno društvo  PiNA, Mirovni  inštitut,  Humanitarno  drušvo 
ADRA Slovenija, Umanotera, Društvo Focus, Amnesty International Slovenije, 
Društvo za združene narode za Slovenijo, Človekoljubno društvo Up Jesenice, 
Zveza prijateljev mladine Slovenije, Pravno informacijski center - PIC, Zavod 
Povod, Slovenska karitas, Slovenska filantropija, Ekvilib inštitut, Zavod Tri in 
platforma SLOGA. 

 
 
Projekt financira ministrstvo RS za zunanje zadeve. 
Vsebine, izražene v novičniku, so v izključni odgovornosti 
avtorjev.  

VSEBINE: 
 
 
4. nacionalna konferenca 
globalnega učenja 

stran 2 

 
 
Mladi za svojo podnebno 
prihodnost 
Umanotera 

stran 5 

 

 
Evropa v šoli za globalno 
učenje  
Zveza prijateljev mladine Slovenije 

         stran 6 

 
         
 

 
 

      … in še veliko več

 
Razmišljanje: Z davčno pravičnostjo do 
izobrazbe za vse 
Ekvilib inštitut 
 
Prvi polni teden v oktobru v Sloveniji vsako leto od leta 1954 dalje namenimo 
otrokom in opominjanju na njihovo blaginjo. Blaginja njih, kot vseh nas, pa je 
neposredno povezana z zagotavljanjem javnih storitev posamezne države in s 
tem z davki. 
 
Ne dolgo nazaj sem prebrala izjavo »otrok, ki ne končna osnovne šole, v življenju 
nima pravih možnosti za uspeh,« kar me je vodilo, da sem se pozanimala o 
obsegu problematike dostopa do izobrazbe po svetu. Več kot 260 milijonov otrok 
in mladih po svetu ne hodi v šolo, pri tem 5 milijonov več deklic kot dečkov ne bo 
nikoli stopilo v učilnico. Po drugi strani je med hodečimi v šolo kar 617 milijonov 
otrok, ki v šoli ne bo osvojilo niti osnovnih znanj zaradi slabe kakovosti šolstva v 
njihovi skupnosti. Pri nas naj bi bili v takšnem položaju izključno romski otroci, 
predvsem tisti, ki živijo v neformalnih romskih naseljih. Po statistikah pa v 
Sloveniji 3 % šoloobveznih otrok med 6. in 14. letom ni vključenih v osnovno šolo, 
a bolj zaskrbljujoče je, da je pod pragom revščine v letu 2017 živelo kar 49.000 
mladoletnih otrok (ali 12,8 % vseh otrok). Številka, pravijo raziskovalci, bi bila 
višja brez socialnih transferjev družinam. 

 

Celotno razmišljanje si lahko preberete na zadnji strani novičnika. 
 

http://www.humanitas.si/
http://www.zavodglobal.org/
http://www.africanstudy.org/kontakt/
http://www.zavod-voluntariat.si/
http://www.pina.si/
http://www.mirovni-institut.si/
https://www.adra.si/
https://www.adra.si/
http://www.umanotera.org/
http://www.focus.si/
http://www.amnesty.si/
http://www.unaslovenia.org/
http://www.up-jesenice.org/
http://www.zpms.si/ZPMS/
http://pic.si/
https://www.facebook.com/Povod-249963391841863/
https://www.facebook.com/Povod-249963391841863/
http://www.karitas.si/
http://www.filantropija.org/
http://www.ekvilib.org/sl/
http://www.ekvilib.org/sl/
http://www.sloga-platform.org/
http://www.sloga-platform.org/razmisljanje-z-davcno-pravicnostjo-do-izobrazbe-za-vse/
http://www.sloga-platform.org/razmisljanje-z-davcno-pravicnostjo-do-izobrazbe-za-vse/
http://www.sloga-platform.org/category/novice/ekvilib-institut-novice/
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4. nacionalna konferenca globalnega učenja: 
Razsežnosti globalnega učenja in delovanja 
Platforma SLOGA 
 
V sklopu Tedna globalnega učenja 22. novembra 2018 že četrto leto zapored 
organiziramo nacionalno konferenco globalnega učenja. Letos se nam bo 
pridružil gost iz Velike Britanije, profesor in strokovnjak na področju globalnega 
učenja, dr. Momodou Sallah. 
 
Letošnja konferenca je hkrati tudi multiplikativni dogodek projekta strateškega 
partnerstva Globalno učenje Agora društva Humanitas, ki je v dobrem letu in pol 
prispeval k razvoju metod uličnega dela, neformalnega in globalnega učenja. 
 
Skupaj bomo raziskovali, kam vse seže pristop in potencial globalnega učenja 
ter pod kakšnimi pogoji. Kako odpirati prostor za kritičen razmislek in zavedanje 
o soodgovornosti za globalne izzive na različnih ravneh delovanja in v različnih 
prostorih bivanja. 
 
Udeležba na konferenci je brezplačna, prijave pa se sprejemajo preko spletnega 
obrazca do 15. 11. 2018. 
 
Primarna ciljna skupina konference so zdajšnji/e in bodoči/e pedagoški/e 
delavci/ke, mladinski delavci/ke, izobraževalci/ke odraslih, predstavniki/ce 
pristojnih ministrstev ter predstavniki/ce nevladnih organizacij, ki delujejo na 
področju globalnega učenja. Podrobnejši program konference najdete 
v VABILU. 
Za dodatne informacije pišite na: tina@humanitas.si ali pokličite na.: (01) 430 03 
43. 
 

Eurofound: Na vodstvenih mestih dvakrat več 
moških kot žensk 
 
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) 
ugotavlja, da je na vodstvenih mestih dvakrat več moških kot žensk. Manjša 
zastopanost žensk na vodstvenih položajih na evropskih delovnih mestih kljub 
letom izvajanja politike za enakost spolov kaže na potrebo po okrepljenih 
prizadevanjih in celovitih dolgoročnih strategijah, ki bi pripeljale do sprememb. 
 
Več o tem si preberite tukaj.    

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd892qBqvfa3f-_Yjkd4JQu0vSHqHH8AeGCiFAzqGXvDWb1vw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd892qBqvfa3f-_Yjkd4JQu0vSHqHH8AeGCiFAzqGXvDWb1vw/viewform
http://www.humanitas.si/data/useruploads/files/1540202500.pdf
tina@humanitas.si
http://www.sloga-platform.org/eurofound-na-vodstvenih-mestih-dvakrat-vec-moskih-kot-zensk/
http://www.sloga-platform.org/eurofound-na-vodstvenih-mestih-dvakrat-vec-moskih-kot-zensk/
http://www.sloga-platform.org/eurofound-na-vodstvenih-mestih-dvakrat-vec-moskih-kot-zensk/
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“Vsak 
posameznik 
šteje. Vsak 

posameznik ima 
svojo vlogo, vsak 

posameznik 
lahko pripomore 

k 
spremembam.” 

 
Jane Goodall 

Iščemo udeležence/ke za mednarodno 
usposabljanje v Berlinu 
PINA, Ema Weixler 
 
PiNA Terminal išče 2 udeleženca/-ki za mednarodno usposabljanje o pomenu 
digitalnih veščin in uporabe interneta za osebni razvoj ter krepitev 
ustvarjalnosti, ki bo v Nemčiji, od 8. do 17. decembra 2018.  
 
Termin: 8.-17. december 2018 
Rok za prijavo: ponedeljek, 29. oktober 2018 (do 16. ure) 
Naslov usposabljanja: If everybody wants to be young/it’s time to take youth 
serious 
Gostiteljska organizacija: Loesje Berlin 
Komu je namenjeno: motiviranim mladinskim delavcem/-kam in trenerjem/-
kam 
Starost: 18+ let 
Lokacija: Berlin, Nemčija 
 
Z aktivnostmi bodo udeleženci/-ke pridobili znanje o različnih digitalnih 
orodjih, poleg tega pa bodo povabljeni tudi k predstavitvi in izmenjavi različnih 
digitalnih orodij in aplikacij, ki jih že uporabljajo pri vsakodnevnem delu. 
 
Cilj usposabljanja je usposobiti mladinske delavce/-ke za uporabo različnih 
digitalnih znanj v procesu vključevanja marginaliziranih mladih. 
 
Usposabljanje bo potekalo v treh fazah: 1. raziskovanje potreb mladih skozi 
izmenjavo izkušenj udeležencev/-k; 2. predstavitev in izmenjava digitalnih 
orodij in aplikacij; 3. oblikovanje strategij / načrtov za uporabo digitalnih orodij 
v procesih vključevanja. 
 
Projekt je financiran iz programa Erasmus+. Udeleženec/-ka krije le 30 € 
prijavnine in v primeru prekoračitve razpoložljivega pavšalnega zneska za 
potne stroške (275€) razliko do tega. Namestitev, organizacijo in prehrano 
krijejo gostitelji. 
 
Zainteresirani/-e izpolnite spletno prijavnico do vključno ponedeljka, 29. 
oktobra 2018 (do 16. ure). 
 
Za dodatne informacije pišite na terminal@pina.si. 

http://www.loesje.org/berlin
https://docs.google.com/forms/d/1Vmc0nVJWA-K5IHT2rRIl7DhZG3ZpMQNNA7y35Dkgw5k/edit?usp=sharing
mailto:terminal@pina.si
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Maratonu pisanja apelov se lahko pridružite 
tudi z domačega kavča! 
Amnesty International, Samo Selimović 
 
Tudi besede običajnih ljudi imajo moč, kar Amnesty International vsako leto 
znova dokazuje s pomočjo milijonov ljudi, ki napišejo pismo oblastem, 
podpišejo peticijo, objavijo poziv na Facebooku ali Twitterju ali pa napišejo 
solidarnostno sporočilo in tako prispevajo k uspehu globalne akcije Pišem za 
pravice. 
 
Letos bodo po vsem svetu ljudje pisali za zagovornice človekovih pravic – 
ženske s celega sveta, ki se v svojih lokalnih okoljih borijo za človekove pravice. 
Vsaka se bori v specifičnem okolju za specifične cilje, vsem pa je skupno to, da 
so preganjane, ker se zavzemajo za boljši svet, v katerem so spoštovane 
pravice vseh ljudi. Ljudje s celega sveta skozi Pišem za pravice ustvarjajo 
mednarodni pritisk na oblasti, zahtevajo pravico za žrtve in borcem za pravice 
pokažejo, da niso sami in da jih podpirajo ljudje s celega sveta. Obiščite spletno 
stran in jim podporo s podpisom spletne peticije izkažite tudi vi! 

Motivacijski vikend UNESCO mladinske 
platforme 2018 
Društvo za ZN za Slovenijo, Boštjan Jerman 
 
Društvo za Združene narode za Slovenijo vabi mlade v starosti od 15 do 29 
let, da se prijavijo na motivacijski vikend UNESCO mladinske platforme 2018, 
ki bo potekal od 26. do 28. oktobra v Geoparku Karavanke / Karawanken.  
Udeleženci bodo izbrani na podlagi projekta, ki mora uresničevati cilje 
trajnostnega razvoja.  
 
Več informacij najdete v vabilu na motivacijski vikend in programu dogodka 
ter kriterijih za izbor projektov. 
 
Prijavnica se nahaja tukaj. 
 
Organizatorji prosijo, da izpolnjeno prijavnico pošljete na e-naslov 
koordinator@unesco-mladi.si do 21. oktobra 2018! 
 
Za dodatne informacije jih pišite na zgoraj navedeni e-naslov. 
 

http://www.amnesty.si/pisem-za-pravice-maraton
http://www.amnesty.si/pisem-za-pravice-maraton
http://www.poznavalec.si/wp-content/uploads/2018/10/01-Vabilo-na-motivacijski-vikend_fin.pdf
http://www.poznavalec.si/wp-content/uploads/2018/10/04-program-za-motivacijski-vikend-ump-2018.pdf
http://www.poznavalec.si/wp-content/uploads/2018/10/02-Kriteriji-za-izbor-projektov_fin.pdf
http://www.poznavalec.si/wp-content/uploads/2018/10/03-Prijavnica-za-motivacijski-vikend_fin.doc
koordinator@unesco-mladi.si


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 
“Sveta ne 

moremo rešiti, če 
igramo po 
pravilih.” 

 
15-letna Greta 

Thunberk, 
demonstratorka na 
protest za klimatsko 

pravičnost na 
Finskem 

Mladi za svojo podnebno prihodnost 
Gaja Brecelj, Umanotera 
 
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj v šolskem letu 2018/19 
izvaja projekt Klima za podnebje, v okviru katerega izobraževalce na srednjih 
šolah, fakultetah in v programih za mlajše odrasle vabimo, naj se obrnejo na 
Umanotero za brezplačno izvedbo interaktivnih predavanj in delavnic o 
podnebnih spremembah na šolah ter nudenje strokovne podpore mentorjem 
mladinskih podnebnih projektov. Kje se lahko vključite? 

 V tekočem šolskem letu bomo izvedli 16 interaktivnih delavnic za mlade 
(14-25 let), ki jih lahko izvedemo v vaši ustanovi. Mlade bomo spodbujali 
k aktivnemu državljanstvu – kreativnemu izražanju pričakovanj do 
političnih odločevalcev in gospodarstva glede preprečevanja podnebnih 
sprememb, njihova sporočila pa bomo naslovnikom tudi predali.  

 Mlade (in vas) bomo strokovno in organizacijsko podprli pri izvedbi 7 
konkretnih akcij, ki so primer aktivnega državljanstva na področju 
podnebnih sprememb ter spodbujajo vrstnike in ostale k spremembi 
življenjskega sloga (npr. dnevi podnebju prijaznejše prehrane, 
izmenjevalnice predmetov, spodbujanje pešačenja z zavezami…) – tudi to 
lahko izvedemo pri vas. 

 Možnost postavitve razstave Slovenija 50+ v vašem prostoru (razstava o 
možnih posledicah podnebnih sprememb – fotografije in ilustracije 
vizualno ponazarjajo znanstvena predvidevanja o tem, kakšna bo naša 
prihodnost v Sloveniji, če glede podnebnih sprememb ne bomo ukrepali).  

 
Vaš interes za sodelovanje v projektu sporočite na info@umanotera.org. 

Izšlo Poročilo o napredku pri izvajanju ciljev 
trajnostnega razvoja v EU 
 
EU je v celoti zavezana aktivni vlogi za čim večji napredek pri doseganju ciljev 
trajnostnega razvoja. Publikacija Trajnostni razvoj v Evropski uniji: Poročilo o 
napredku pri izvajanju ciljev trajnostnega razvoja v EU, ki je izšlo 18. 9. 2018, 
je drugo redno poročilo Eurostata, ki spremlja napredek pri globalnih ciljih v 
EU. 

Analiza v tej publikaciji temelji na kazalniku EU SDG, ki je bil razvit v sodelovanju 
z velikim številom zainteresiranih strani. Kazalnik vsebuje 100 indikatorjev in je 
strukturiran vzdolž 17 ciljev. Za vsak cilj se osredotoča na vidike, ki so 
pomembni z vidika EU. Poročilo o spremljanju zagotavlja statistično 
predstavitev trendov v zvezi z globalnimi cilji v EU v zadnjih petih letih 
(“kratkoročno”) in, če so na voljo zadostni podatki v zadnjih 15 letih 
(“dolgoročni”). Trendi kazalnikov so opisani na podlagi sklopa posebnih 
kvantitativnih pravil. 

Celotno poročilo 
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http://www.umanotera.org/
https://www.umanotera.org/kaj-delamo/trajne-vsebine-projekti-kampanje/klima-za-podnebje/
http://www.slovenija50plus.si/
mailto:info@umanotera.org
http://www.sloga-platform.org/izslo-porocilo-o-napredku-pri-izvajanju-ciljev-trajnostnega-razvoja-v-eu/
http://www.sloga-platform.org/izslo-porocilo-o-napredku-pri-izvajanju-ciljev-trajnostnega-razvoja-v-eu/
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9237449/KS-01-18-656-EN-N.pdf/2b2a096b-3bd6-4939-8ef3-11cfc14b9329
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9237449/KS-01-18-656-EN-N.pdf/2b2a096b-3bd6-4939-8ef3-11cfc14b9329
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/9237449/KS-01-18-656-EN-N.pdf/2b2a096b-3bd6-4939-8ef3-11cfc14b9329


 

 

 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 

                                              
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Boste tudi vi podpisali zavezo za bolj 
trajnostni življenjski slog? 
 
Stezosledci že od poletnih mesecev spodbujajo posameznike k bolj 
trajnostnemu načinu življenja. Gospodinjstvom delijo Recivrečke – trajnostne 
vrečke za sadje in zelenjavo, ki so izdelane iz recikliranih odpadnih zaves in jih 
spodbujajo k aktiviranju za zmanjšanje neenakosti po svetu s podpisom zaveze. 

 

Za več informacij in podpis zaveze obiščite to spletno stran. 
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Evropa v šoli za globalno učenje 
Zveza prijateljev mladine Slovenije, Pika Potočnik 
 
Natečaj Evropa v šoli, ki ga v šolskem letu 2018/2019 že dvajseto leto izvaja 
Zveza prijateljev mladine Slovenije, ima bogato tradicijo, razvejano mrežo šol 
po celi Sloveniji in bogato sporočilno vrednost, saj mlade državljane in 
državljanke opozarja na to, da smo del večje evropske družine.  
 
Temeljni cilji natečaja so: prispevati k ustvarjalnemu soočenju z družbenimi 
problemi, s katerimi se spopadamo doma, v Evropi in v svetu, ter krepitev 
medsebojnega razumevanja, strpnosti in solidarnosti med ljudmi. S 
pridobivanjem novih znanj in vedenj ter s spodbujanjem kritičnega odnosa do 
dogajanj v ožjem in širšem okolju si želimo v okviru natečaja prispevati k 
razvijanju ustvarjalnosti, zmožnosti samostojnega, kritičnega mišljenja in 
presojanja mladih. Poleg tega je cilj natečaja tudi spodbujanje doživljanja in 
izražanja na vseh področjih umetnostnih zvrsti; natečaj namreč poteka na 
likovnem, literarnem, fotografskem in video področju. V natečaju sodelujejo 
osnovnošolci in dijaki, posebno kategorijo pa predstavljajo tudi oddelki in šole 
s prilagojenim programom. Nagrajenci in ostali sodelujoči so v tednu, ko 
praznujemo dan Evrope, povabljeni na nacionalno zaključno prireditev, kjer 
prejmejo priznanja in nagrade, hkrati pa je poskrbljeno za zanimiv kulturni 
program.  
 
Razpisana tema natečaja je običajno vezana na temo Evropskega leta, vedno 
pogosteje pa se povezuje tudi s cilji trajnostnega razvoja. Letos je v ospredje 
postavljen 5. cilj, ki poudarja pomembnost enakosti spolov in krepitve vloge 
deklic in žensk. Tema natečaja se zato letos imenuje Snemimo roza-modra 
očala: Ustvarjajmo družbo enakih možnosti in priložnosti za dekleta in fante. 
Več o poteku in vsebini natečaja si lahko preberete v publikaciji, dostopni na 
spletni strani. 
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http://www.sloga-platform.org/boste-tudi-vi-podpisali-zavezo-za-bolj-trajnostni-zivljenjski-slog/
http://www.sloga-platform.org/boste-tudi-vi-podpisali-zavezo-za-bolj-trajnostni-zivljenjski-slog/
http://www.sloga-platform.org/boste-tudi-vi-podpisali-zavezo-za-bolj-trajnostni-zivljenjski-slog/
http://www.zpms.si/programi-in-projekti/evropa-v-soli/
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Nov Slogopis o globalnem prostovoljstvu: samo 
dobri nameni ne zadoščajo 
Platforma SLOGA 
 
V septembru je platforma SLOGA izdala 28. številko Slogopisa na temo 
globalnega prostovoljstva, ki predstavlja (globalno) prostovoljstvo v okviru 
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči Slovenije, načela globalnega 
prostovoljstva ter pomen globalnega učenja v globalnem prostovoljstvu, 
pobudo Prostovoljci Evropske unije (EU) za humanitarno pomoč in izkušnje 
organizacij ter zgodbi s terena, pa tudi razvoj prostovoljstva v Sloveniji in moč 
prostovoljstva za krepitev odprtih družb. 
 
V uvodnem razmišljanju Max Zimani, direktor Zavoda Global in socialno-
podjetniške restavracije Skuhne ter podpredsednik Sveta platforme SLOGA, 
poudarja, da kljub dobrim namenom globalnih prostovoljcev le dobri nameni ne 
zadoščajo. Prispevek Sabine Stadler Repnik, generalne direktorice Direktorata za 
multilateralo, razvojno sodelovanje in mednarodno pravo, predstavi spodbujanje 
(globalnega) prostovoljstva v okviru mednarodnega razvojnega sodelovanja in 
humanitarne pomoči Republike Slovenije. Sledi prispevek Darje Valenčič in Katje 
Celin Yere z Zavoda Voluntariat, ki razpravlja o odgovornem globalnem 
prostovoljstvu in volunturizmu, prispevek Tine Trdin z Društva Humanitas pa se 
osredotoči na pomen globalnega učenja v globalnem prostovoljstvu. Marjan Huč 
s platforme SLOGA predstavi aktivnosti pobude Prostovoljci EU za humanitarno 
pomoč v Sloveniji in projekt »More and Better EU Aid Volunteers«. Prispevek 
Marine Mantini z Gruppo di Volontariato Civile – GVC ponudi izkušnje organizacije 
pošiljateljice in organizacije gostiteljice v okviru pobude Prostovoljci EU za 
humanitarno pomoč, čemur sledita zgodbi prostovoljk EU za humanitarno pomoč 
»s terena«. Predsednica Slovenske filantropije Anic Mikuš Kos osvetli razvoj 
prostovoljstva v Sloveniji. Slogopis se zaključi s prispevkom Vanje Pantic-Oflazoglu 
z Welcoming America/Welcoming International, ki razmišlja o moči 
prostovoljstva v družbah dobrodošlice. 
 
Za vaše odzive smo vam z veseljem na razpolago po e-pošti novice@sloga-
platform.org ali telefonski številki 01/434 44 02. Na omenjen e-naslov ali 
telefonsko številko nam lahko tudi sporočite, če želite prejeti tiskan izvod 
Slogopisa. 
 
Želimo vam prijetno branje! 

 

http://www.sloga-platform.org/wp-content/uploads/2018/09/SLOGA_casopis_28st_SPLET.pdf
novice@sloga-platform.org
novice@sloga-platform.org
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Teden globalnega učenja 
SLOGA 

Od leta 1999 dalje vsakoletni dogodek, ki ga pod okriljem Centra Sever-Jug 
organizirajo države članice Sveta Evrope. V tem tednu se v številnih evropskih 
državah zvrstijo številni dogodki namenjeni vprašanjem družbene izključenosti, 
globalne nepravičnosti in globalne solidarnosti. 
 
Sodelujte pri aktivnostih tedna in organizirajte dogodek v vašem razredu, šoli 
ali lokalni skupnosti! Globalno učenje se prične v vašem lokalnem okolju! 
 
Med 18. in 25. novembrom 2018 bo v Sloveniji že dvanajsto leto potekal Teden 
globalnega učenja. SLOGA, slovenska platforma nevladnih organizacij za razvoj, 
globalno učenje in humanitarno pomoč vas vabi, da skupaj z nami v tem tednu 
izvedete kakšno aktivnost.  
 
Osrednja tema so cilji trajnostnega razvoja, slogan tedna pa je »Svet se 
spreminja. Kaj pa mi?« 
 
KAJ SO CILJI TEDNA GLOBALNEGA UČENJA? 
Cilji Tedna globalnega učenja so spodbuditi učence, učitelje, ravnatelje in ostalo 
šolsko osebje, študente ter profesorje, mladinske skupine, nevladne 
organizacije, raziskovalne institucije, medije, občine, poslance, ministre in druge 
vladne predstavnike k raziskovanju ter razmišljanju o globalni soodvisnosti, 
solidarnosti in globalnem državljanstvu. Namen tedna je opozoriti na različnosti 
in neenakosti tako na lokalni kot globalni ravni ter spodbujati k razumevanju 
osrednjih idej globalnega državljanstva in globalnega trajnostnega razvoja. 
 
Če želite sodelovati pri Tednu globalnega učenja, se prijavite tukaj. 

 

Svetovni dan boja proti revščini: Kaj lahko naredim za 
izkoreninjenje revščine? 
Društvo Stezosledcev 
 
Ob svetovnem dnevu boja proti revščini, ki ga obeležujemo 17. oktobra, Združeni 
narodi ob letošnji 70. obletnici podpisa Splošne deklaracije o človekovih pravicah 
opozarjajo na temeljno povezavo med skrajno revščino in človekovimi pravicami. 
Kljub napredku pri odpravi revščine živi danes v ekstremni revščini 800 milijonov 
ljudi. Še veliko več jih trpi zaradi nezaposlenosti, konfliktov, neenakosti in 
negativnih učinkov podnebnih sprememb. Društvo stezosledcev v sklopu 
aktivnosti projekta Stezosledci proti neenakostim ozavešča o tej pereči 
problematiki in predlaga aktivnosti za posameznika, ki želi pripomoči k zmanjšanju 
revščine v Sloveniji in po svetu.  
 
Več si preberite tukaj. 

http://tuditi.si/teden-globalnega-ucenja/
http://stezosledec.si/svetovni-dan-boja-proti-revscini-kaj-lahko-naredim-za-izkoreninjenje-revscine/


 
 
 
 

JULIJ 2018 – ŠTEVILKA 6 

 

 

 
 

 
Še več novic 
in dogodkov 
je dostopnih 
na spletni 
strani 
platforme 
Sloga in na 
spletnih 
straneh 
partnerskih 
organizacij 
(glej seznam 
na naslovni 
strani). 
 
Vabljeni k 
branju! 
 

Svetovni dan hrane: Kako do leta 2030 izkoreniniti 
lakoto? 
Društvo Stezosledci 
 

Letošnji svetovni dan hrane, ki ga obeležujemo 16.oktobra, je Organizacija 
Združenih narodov za hrano in kmetijstvo (FAO) letos posvetila vprašanju, kaj 
lahko naredimo, da bi do leta 2030 povsem izkoreninili lakoto. Ob več kot 815 
milijonih lačnih po svetu v Evropi vsako leto zavržemo 88 milijonov ton hrane, 
kar je nesprejemljivo. 
Kaj lahko jaz storim, da pomagam ustvariti svet brez lakote? 

 Da z manj proizvedem več. 
 Da preidem na bolj zdravo in trajnostno prehrano. 
 Da se zavzemam za svet brez lakote. 
 Da zmanjšam količino zavržene hrane. 

 
Več o tem si preberite tukaj.  

AidWatch poročilo 2018: Napihovanje, zmanj-
ševanje in preusmeritev razvojne pomoči EU 
 
Letošnje CONCORD AidWatch poročilo ugotavlja, da se je prvič po 5. letih v letu 
2017 poraba pomoči EU znižala. To pomeni, da bi EU pri sedanji stopnji rasti 
potrebovala dodatnih 40 let, da bi dosegla cilj 0,7 % bruto nacionalnega 
dohodka, kar predstavlja veliko oviro pri doseganju Agende 2030. 
 
Več o tem si preberite tukaj.   

“100 % popust, če ne kupiš nič” – Pomagaj 
izpeljati dan brez nakupov 
 
Bliža se obdobje, ko bodo vsepovsod opazni oglasi za nore popuste, ki jih bodo 
trgovci ponudili 23. novembra na tako imenovani uvoženi črni petek, z njim pa 
se bo začel tudi najbolj potrošniški mesec v letu. Focus, članica platforme 
SLOGA, tudi letos kot pobudnica akcije vabi vse, ki se vam zdi to nesmiselno in 
razumete škodljive posledice tega brezglavega zapravljanje, da se jim pridružite 
pri izvedbi Dneva brez nakupov. Ta dan s sporočilom 100 % popust, če ne kupiš 
nič predstavlja protiutež prekomernemu potrošništvu, obenem pa želijo kot 
aktivni posamezniki izpostaviti alternative nakupovanju, ki so vsem na 
izbiro prav vsak dan v letu (popravi, zamenjaj, ponovno uporabi, sposodi si). 
 
Več o tem si preberite tukaj.   

NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA 
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http://www.fao.org/world-food-day/en/
http://stezosledec.si/svetovni-dan-hrane/
http://www.sloga-platform.org/aidwatch-porocilo-2018-inflacija-zmanjsevanje-in-preusmeritev-razvojne-pomoci-eu/
http://www.sloga-platform.org/aidwatch-porocilo-2018-inflacija-zmanjsevanje-in-preusmeritev-razvojne-pomoci-eu/
http://www.sloga-platform.org/projekti/aidwatch-porocila/
http://www.sloga-platform.org/aidwatch-porocilo-2018-inflacija-zmanjsevanje-in-preusmeritev-razvojne-pomoci-eu/
http://www.sloga-platform.org/100-popust-ce-ne-kupis-nic-pomagaj-izpeljati-dan-brez-nakupov/
http://www.sloga-platform.org/100-popust-ce-ne-kupis-nic-pomagaj-izpeljati-dan-brez-nakupov/
http://www.sloga-platform.org/100-popust-ce-ne-kupis-nic-pomagaj-izpeljati-dan-brez-nakupov/
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EIGE objavil najnovejše rezultate indeksa 
enakosti spolov v EU 
 
Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) je konec septembra objavil najnovejše 
rezultate indeksa enakosti spolov v EU, ki omogoča primerjavo med 
posameznimi državami članicami. 
 
Indeks enakosti spolov meri napredek in vrzeli (neenakosti) med ženskami in 
moškimi od leta 2005, pri čemer se osredotoča na šest osrednjih področij (delo, 
denar, znanje, čas, moč in zdravje) ter dve stranski po¬dročji (prekrivajoče se 
neenakosti in nasilje). Izračuna se iz kazalnikov v zvezi s spolom, ki so združeni v 
enotno zbirno merilo. Države članice so v skladu z indeksom ocenjene z oceno 
od 1 do 100, pri čemer 1 pomeni popolno neenakost in 100 popolno enakost. 
 
Več o tem si preberite tukaj.    

11. oblikovalski natečaj Plaktivat: Ni opravičila 
 
TAM-TAM INŠTITUT v sodelovanju z Društvom SOS telefon objavlja enajsti 
mednarodni natečaj PLAKTIVAT za oblikovanje mestnega plakata na temo: NI 
OPRAVIČILA. Problem, ki ga naslavlja komunikacijska akcija, je nasilje nad 
ženskami. Z natečajem želijo zmanjšati število žrtev partnerskega nasilja, ki 
pogosto ne vidijo izhoda, ter opozarjati širšo javnost na družbeno 
nesprejemljivost kakršnekoli oblike nasilja nad ženskami. 
 
Več o tem si preberite tukaj.    

Podatki o šolskem uspehu romskih otrok 
kažejo, da se jih pušča na cedilu 
 
Slovenska Amnesty International v tednu otroka ponovno opozarja, da podatki 
o šolskem uspehu romskih otrok kažejo, da se jih pušča na cedilu. Podatki o 
šolskem uspehu romskih otrok v OŠ, ki so jih tudi letos, že devetič zapored, 
zbirali skupaj s tednikom Mladina, kažejo porazno sliko: ogromen osip romskih 
učencev v višjih razredih OŠ. 
 
Več o tem si preberite tukaj.    

http://www.sloga-platform.org/eige-objavil-najnovejse-rezultate-indeksa-enakosti-spolov-v-eu/
http://www.sloga-platform.org/eige-objavil-najnovejse-rezultate-indeksa-enakosti-spolov-v-eu/
https://eige.europa.eu/news-and-events/news/what-does-gender-equality-index-say-about-your-country
https://eige.europa.eu/news-and-events/news/what-does-gender-equality-index-say-about-your-country
http://www.sloga-platform.org/eige-objavil-najnovejse-rezultate-indeksa-enakosti-spolov-v-eu/
http://www.sloga-platform.org/11-oblikovalski-natecaj-plaktivat-ni-opravicila/
http://www.drustvo-sos.si/
http://www.sloga-platform.org/11-oblikovalski-natecaj-plaktivat-ni-opravicila/
http://www.sloga-platform.org/podatki-o-solskem-uspehu-romskih-otrok-kazejo-da-se-jih-pusca-na-cedilu-2/
http://www.sloga-platform.org/podatki-o-solskem-uspehu-romskih-otrok-kazejo-da-se-jih-pusca-na-cedilu-2/
http://www.sloga-platform.org/podatki-o-solskem-uspehu-romskih-otrok-kazejo-da-se-jih-pusca-na-cedilu-2/


 
 

 
Še več novic 
in dogodkov 
je dostopnih 
na spletni 
strani 
platforme 
Sloga in na 
spletnih 
straneh 
partnerskih 
organizacij 
(glej seznam 
na naslovni 
strani). 
 
Vabljeni k 
branju! 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evropska komisija opozorila na vlogo deklic v 
digitalnem gospodarstvu 
 
Evropska komisija je ob mednarodnem dnevu deklic, ki smo ga obeležili 11. 
oktobra, opozorila na vlogo deklic v digitalnem gospodarstvu. Poudarja, da je 
treba nadaljevati delo za večje vključevanje deklic v digitalni sektor, da bi se v 
prihodnosti povečal njihov delež na digitalnem trgu dela. K temu lahko 
pripomorejo primeri vzornic in spodbude za dekleta, da si pridobijo digitalna 
znanja in odločijo za študij naravoslovja, tehnologije, inženirstva ali 
matematike (STEM). 
 
Več o tem si preberite tukaj.    

NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA 

 

Posebno poročilo IPCC: Globalno segrevanje 
moramo omejiti pod 1,5 °C 
 
Dan pred zasedanjem Sveta EU za okolje, na katerem evropski okoljski ministri 
sprejemajo stališče do prihajajoče Podnebne konference ZN, so vodilni svetovni 
znanstveniki v novem poročilu Global Warming of 1.5°C predstavili nedvoumne 
dokaze, da je treba dvig temperature omejiti na 1,5 °C. 
 
Več o tem si preberite tukaj.    
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Raznolikost in sodelovanje na Gorenjskem 
Zavod Tri, Nina Arnuš 
 
V projektu Moja ustvarjalnost, tvoja ustvarjalnost, naša kultura bomo Zavod 
Tri, Zavod O, Zavod Carnica in Loški oder preko kulturnih praks vključevali in 
spodbujali sodelovanje med lokalnimi skupnostmi, invalidkami in invalidi ter 
priseljenkami in priseljenci. Le-ta bo ranljivim skupinam omogočal izraz 
umetniškega potenciala, jih opolnomočil za socialno vključenost ter hkrati 
izboljševal možnosti za zaposlovanje na področju kulture. Preko širokega 
nabora umetniških praks ter vrste orodij in spretnosti, s katerimi se bodo preko 
treh sklopov usposabljanj spoznali udeleženke in udeleženci, želimo vzpostaviti 
tesen stik med njimi ter različnimi organizacijami s področja kulture. Na ta 
način se bodo stkale nove socialne mreže, ki bodo preprečevale socialno 
izključenost ranljivih skupin, na drugi strani pa se bodo izboljšale njihove 
možnosti za zaposlitev. Osrednje aktivnosti projekta predstavljajo ustvarjalne 
delavnice, kjer je poleg pridobivanja novih veščin in znanj, poglavitni cilj tudi 
intervencija v javni prostor ter priprava zaključnega uličnega festivala. S tem 
želimo opozoriti, da omenjene ranljive skupine nimajo le svojih zahtev in 
potreb, ampak so enakovreden del družbe. 
 

http://www.sloga-platform.org/evropska-komisija-opozorila-na-vlogo-deklic-v-digitalnem-gospodarstvu/
http://www.sloga-platform.org/evropska-komisija-opozorila-na-vlogo-deklic-v-digitalnem-gospodarstvu/
http://www.sloga-platform.org/evropska-komisija-opozorila-na-vlogo-deklic-v-digitalnem-gospodarstvu/
http://www.sloga-platform.org/posebno-porocilo-ipcc-globalno-segrevanje-moramo-omejiti/
http://www.sloga-platform.org/posebno-porocilo-ipcc-globalno-segrevanje-moramo-omejiti/
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
http://www.sloga-platform.org/posebno-porocilo-ipcc-globalno-segrevanje-moramo-omejiti/
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Novo poročilo Eurodada o obsegu vezane 
pomoči v bilateralni uradni razvojni pomoči 
 
Mreža Eurodad je objavila novo poročilo “Development, untied” o obsegu t.i. 
vezane pomoči, ki razkriva, da bogate države nadaljujejo s prakso dodeljevanja 
več kot polovice sredstev javnih naročil v sklopu svoje uradne razvojne pomoči 
podjetjem iz svoje države. In to kljub temu, da so se pred 17. leti zavezale k 
odpravi teh praks, ki njihovim podjetjem dajejo nepravično prednost pred 
podjetji v državah globalnega juga.  
 
Več o tem si preberite tukaj.    

Izšla je sedma epizoda Kažipot po EU 
PINA, Ema Weixler 

 

Izšla je že sedma epizoda podcasta "Kažipot po EU - napotki za varno navigacijo 

po meandrih Evropske unije," s katerim vsako zadnjo sredo v mesecu podajamo 

uporabne nasvete za življenje v EU.  

 

V tokratni epizodi podcasta Kažipot po EU smo se o odgovorni rabi 

plastike pogovarjali z Albinom Keucem, okoljevarstvenikom, aktivnem na 

področju trajnostnega razvoja in direktorjem platforme za razvojno sodelovanje 

in humanitarno pomoč SLOGA. Napotke sta za vas zbrali Corinne 

Brenko in Alenka Česa.  

 

Sedmo epizodo lahko poslušate: tukaj. 

 

Teme, ki jih obravnavamo so delno vnaprej definirane, delno pa prepuščene 

zanimanju poslušalcev, ki lahko sami predlagate teme o katerih želite izvedeti več 

ali jim zaupate težave s katerimi se soočate. Svoje predloge za naslednjo epizodo 

nam lahko pošljete na europedirect@pina.si ali preko Facebook profila Europe 

Direct Koper-Capodistria. 
 
Ostale epizode podcasta lahko poslušate: tukaj. Na socialnih omrežjih jih 
najdete pod #KažipotpoEU. 
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http://www.sloga-platform.org/porocilo-o-obsegu-vezane-pomoci-v-bilateralni-uradni-razvojni-pomoci/
http://www.sloga-platform.org/porocilo-o-obsegu-vezane-pomoci-v-bilateralni-uradni-razvojni-pomoci/
https://eurodad.org/development-untied-2018
http://www.oecd.org/newsroom/developmentassistancecommitteehighlevelmeeting25-26april2001.htm
http://www.oecd.org/newsroom/developmentassistancecommitteehighlevelmeeting25-26april2001.htm
http://www.sloga-platform.org/porocilo-o-obsegu-vezane-pomoci-v-bilateralni-uradni-razvojni-pomoci/
https://soundcloud.com/user-408351164/kazipot-po-eu-plastik-fantastik-odgovorno
file://///ARCHIVE/Voluntariat/Arhiv%203/Trajnostno.%20Lokalno.%20Globalno/europedirect@pina.si 
https://www.facebook.com/EuropeDirectKoper
https://www.facebook.com/EuropeDirectKoper
https://soundcloud.com/user-408351164
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Prostovoljci projekta Aktiviraj (v)se so pomagali 
pri dogodku Čista Obala  

V soboto, 15. septembra 2018, se je skupina Erasmus+ prostovoljcev zbudila z 
zvokom zgodnje budilke. Smer Strunjanske plaže, kjer so se udeležili zdaj že 
tradicionalne Čiste Obale, slovenskega prispevka k mednarodnemu obalnemu 
čiščenju. O njihovi izkušnji preberite v zapisu Pininega mednarodnega 
prostovoljca Jorisa Degasa. 
 
Konec poletja je bilo vreme na naši strani. Ko smo prispeli do stične točke 
dogodka, je sonce že segrevalo naše, še vedno zaspane misli. Okoli 9.30, takoj 
po srečanju s Špelo, Urošem in Andrejo (organizatorji dogodka), smo se razdelili 
v tri skupine. Medtem ko je Stefano, eden od prostovoljcev, ostal na izhodiščni 
točki, da bi pomagal pri organizaciji in pripravil svoj DJ set, smo se drugi pripravili 
na čiščenje obale. 
 
Slovenska obala je dolga približno 47 km. Ne sliši se dosti, ko ne gre za njeno 
čiščenje. Seveda nismo sami poskrbeli za celotno obalo - naš del je obsegal nekaj 
manj kot kilometer. Na poti do našega dodeljenega mesta se kot laik nisem 
mogel upreti svoji radovednosti in mislim na stvari, ki nas čakajo odvržene.  
 
Tako se je naša okoljska pustolovščina začela. 2 uri smo zbrali odpadke, kot so 
cigaretni ogorki, plastenke ali še pogostejše ribiške mreže. Naleteli smo celo na 
pomožni napihljiv čoln, ki se je zasidral za skalami na odročnem delu obale. Delo 
je obsegalo tudi prepoznavanje blagovnih znamk odpadkov, s čimer se je 
izkazalo, da onesnaženje na plaži ni zgolj posledica naplavljanja od drugje, 
temveč tudi »prispevek« lokalne skupnosti. 
 
Po napolnjenem poldrugem ducatu zbranih vreč in intervjujem z Radiem Koper, 
smo ponovno krenili na pot v smeri izhodiščne točke. Medtem ko je naš 
italijanski kolega žongliral med svojim setom melodij in nekaterimi glasbenimi 
zahtevami svojega občinstva, smo drugi uživali v okusih zasluženega kosila. Na 
žalost se nismo mogli vključiti v delavnice, ki so potekale na bližnjih stojnicah, 
saj naš slovenski jezik še vedno ni preveč tekoč. 
 
Kljub temu menim, da je bila moja izkušnja s Čisto Obalo uspešna, ne samo z 
okoljevarstvenega vidika. Kot skupina mednarodnih prostovoljcev, ki živimo v 
Sloveniji več kot šest mesecev, smo imeli priložnost, da resnično naredimo nekaj 
koristnega za lokalno skupnost. To je tudi ideja evropskih prostovoljskih 
projektov. Čeprav ni dolgo tega, odkar smo se za časa projekta Aktiviraj(v)se 
preselili na Obalo, je sodelovanje na dogodku in možnost, da o prostovoljstvu 
spregovorimo v lokalnih medijih, dober način za spodbujanje prostovoljstva in 
sodelovanja na lokalni ravni. Ni treba biti strokovnjak za družbene in okoljske 
zadeve ali biti rojen in vzgojen v lokalni skupnosti, da se aktiviraš v tej smeri.  
 
Več informacij o Čisti Obali najdete tukaj.    
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https://www.facebook.com/cistaobala.si/
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Svetovnim številkam prispevajo predvsem države globalnega juga, za katere je značilno kronično pomanjkanje 
sredstev za (kakovostno) šolstvo, čeprav gre lahko tudi za z naravnimi viri najbogatejše države sveta. In 
medtem ko so oktobra naše misli pri otrocih, bomo že s 5. novembrom obeležili eno leto od enega najnovejših 
obsežnih davčnih škandalov, Rajskih dokumentov. Gre za davčni škandal svetovnih razsežnosti številka 5 ali 6 
ali – emmm, pa saj ni važno, po letnih razkritjih od leta 2014, se nas večina že tako ali tako več ne odzove na 
posamezna poročila. A tistim, ki še spremljamo, so lanski Rajski dokumenti razkrili še več obsežnih strategij 
davčnega načrtovanja več kot 100 multinacionalnih podjetij, med katerimi sta tudi Nike in Apple, ter aktivnosti 
v davčnih oazah več kot 120 politikov in svetovnih voditeljev. 
 
A prav izobrazba in blaginja otrok sta del razlogov, zakaj naj bi del prihodkov državljani ter podjetja namenjali 
za davke. Če davki niso plačani, je manj denarja za šolstvo: manj sredstev za učitelje in za šolske stavbe, ni 
sredstev za sanitarije, za potrebščine ter malico. O teh stvareh učenci ne bi smeli razmišljati, ko so v šoli, in 
vendar so ponekod prisiljeni razmišljati prav o tem. Podatki, ki so bili objavljeni ob razkritju SwissLeaks (2015), 
so na primer pokazali, da je bilo 48,3 milijona dolarjev, povezanih z Zambijo, parkiranih na švicarskih bančnih 
računih. Istočasno se zambijska vlada trudi financirati javne storitve za uresničevanje pravic svojih 
državljanov, med katerimi kar 47 % otrok ne zaključi osnovne šole in kar 60 % prebivalstva živi pod pragom 
revščine. 
 
Žal se pogosto pomena davkov niti ne zavedamo, zato vedno obstajajo posamezniki in podjetja, ki iščejo 
načine, kako se izogniti plačilu davkov – t. j. na »legalen« način, a če ne gre tako, tudi drugače. Multinacionalke 
so iz tega naredile znanost oz. bi se po kreativnosti nekaterih davčnih svetovalcev lahko govorilo celo o novi 
obliki umetnosti. Samo izogibanje davku na dobiček podjetij prikrajša države po svetu za 500 milijard dolarjev 
letno. Si težko predstavljate to številko? Če bi dolarske bankovce položili enega na drugega bi lahko naredili 
vsaj 135 kupčkov denarja, ki bi segali od površja Zemlje do Lune. Si lažje predstavljate sedaj? Tudi jaz ne. 
 
Dejstvo je, da škandali in sama aktivnost izmikanja plačevanju davkov s strani multinacionalk svetovnih 
razsežnosti uničujejo naša gospodarstva in prikrajšajo vlade, s tem pa naše skupnosti, za sredstva, nujno 
potrebna za plačilo javnih storitev. Te so bistvenega pomena za zagotavljanje temeljnih in človekovih pravic, 
vključno s pravicami otrok do izobrazbe, kot tudi za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Davki so temeljni 
prihodek za zagotavljanje človekovih pravic, ne le z vidika zagotavljanja finančnih virov, ampak ker je ena 
osnovnih nalog davčnih politik odpravljanje neenakosti, kot tudi izkaz tega, kako odgovorne so vlade do svojih 
ljudi. 
 
Trenutno davčne oaze omogočajo multinacionalkam in premožnim posameznikom, da namerno plačujejo 
nizke davke ali celo nič davka na svoj dobiček in premoženje. Tako smo priča zgodbam o vaških gostilnah, ki 
plačujejo več davka od Facebooka, in o Edu Sheeranu, ki, čeprav zasluži manj od prihodkov Starbucksa in 
Amazona, plača več davka v Veliki Britaniji od omenjenih multinacionalk. Sigurno poznate tudi kakšne 
podobne slovenske zgodbe? Ob tem naj opomnimo, da vsaka država lahko v katerem koli trenutku s 
spremembo svoje davčne zakonodaje postane ali predstavlja neko vrsto davčne oaze sosednji državi ali svetu 
ter s tem vpliva na njihov (ne)razvoj. 
 
S prenosom dobička v davčne oaze se še posebej škoduje revnejšim državam, kjer posamezniki (zaposleni in 
potrošniki) ne morejo prevzeti dodatnih obveznosti v obliki povišanih davkov na svoja ramena. Revnejše 
države so močno odvisne od obdavčitve podjetij kot vira dohodka za zagotavljanje javnih storitev in za boj 
proti revščini. A učinkom ne uidejo tudi bogatejše države. Kljub temu vlade po svetu tekmujejo, katera bo bolj 
znižala davek na dobiček, katerega svetovno povprečje se je med letoma 1980 in 2015 znižalo za več kot 15 
%. Gre za tekmo proti dnu, saj bo, če se bo tako nadaljevalo, stopnja obdavčitve dobička podjetij leta 2052 
padla na nič. Po drugi strani narašča število držav s povišanim davkom na dodano vrednost (poljudno: 
potrošniškim davkom). Obenem so se po letu 1975 stopnje tega davka v najbogatejših državah sveta strmo 
dvigale in do leta 2015 poskočite na 19,2 %. V Sloveniji podjetja plačujejo davek na dobiček nižji od svetovnega 
in evropskega povprečja in potrošniki davek na dodano vrednost višji od povprečja najbogatejših držav. 
 
Na nas je, da se kot državljani, zaposleni, potrošniki in predvsem kot ljudje s pravicami, izobrazimo ter 
opolnomočimo tudi na področju davkov, se skupaj zavzamemo za pravičnejši davčni sistem pri nas in po svetu 
ter zahtevamo, da tudi multinacionalke plačajo svoj pravični delež za blaginjo, h kateri stremimo. Vlade 
morajo zagotoviti, da so njihovi davčni sistemi pravičnejši, bolj progresivni in da bolje zagotavljajo vsem 
otrokom poln dostop do dobre, kakovostne izobrazbe. 


