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Svetovni dan beguncev
Mirovni inštitut, Maja Ladič
20. junija ves svet obeležuje svetovni dan beguncev. Kaj pravzaprav obeležujemo oz.
»praznujemo«?

Po podatkih Združenih narodov vsako minuto 20 ljudi pusti vse za sabo, da bi ubežali
vojnam, nasilnim konfliktom in preganjanju. Več kot 70 milijonov ljudi na svetu je že
bilo prisiljenih zapustiti svoje domove. Od tega jih je 41 milijonov notranje razseljenih
(torej se še vedno nahajajo na območju svoje države), 26 milijonov jih je beguncev
(torej se nahajajo v drugih državah, kjer so našli zatočišče in dobili mednarodno zaščito) in 3,5 milijonov jih je prosilcev za azil (torej se nahajajo v drugih državah, kjer si
želijo zatočišča, vendar statusa begunca še vedno niso dobili). Nekateri politiki in mediji (tudi v Sloveniji) nas poskušajo prepričati, da večina vseh teh ljudi prihaja (ali je že
prišla) »k nam« v Evropo. To ne drži. Več kot 80% vseh beguncev namreč ostane v
sosednjih državah in to predvsem v državah globalnega Juga. Le redki uspejo do trdnjave Evrope. Zakaj? Ker je izjemno težko priti do Evrope, še težje pa v Evropo in v EU
države. Ne verjamete? Vsem nam, ki smo se rodili v »pravih« delih sveta in držimo v
rokah »prave« potne liste, res ni težko. Mi lahko potujemo kamorkoli želimo. A za
večino ljudi na svetu to ne velja. Mnogi izjemno težko potujejo zgolj v sosednje države, kaj šele v države EU, ki imajo izjemno rigidna pravila in za večino ljudi z globalnega
Juga izjemno zaprta vrata.
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Društvo Humanitas, Zavod Global, Inštitut za afriške študije, Zavod Voluntariat, Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Mirovni inštitut, Humanitarno društvo 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,
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Strategija na področju migracij končno v
pripravi
Nevladne organizacije, ki delujejo
na področju migracij in azila, se
že več let zavzemajo za celostno
strategijo vključevanja. Slovenska vlada se je
odločila, da je
končno čas za
strategijo na področju migracij,
ki bo v enem delu vključevala tudi integracijo migrantov.

Mirovni inštitut
V Sloveniji ni strategije o vključevanju beguncev, niti strategije o vključevanju
priseljencev na splošno. Edina strategija, ki obstaja, je Strategija ekonomskih
migracij za obdobje od 2010 do 2020, pa še ta ni pretirano »koristna«, saj je
bila pripravljena v času gospodarske / finančne krize in stanje v gospodarstvu
v zadnjih letih je povsem drugačno, kot je bilo leta 2010. Nevladne organizacije, ki delujejo na področju migracij in azila, se že več let zavzemajo za celostno
strategijo vključevanja (integracije). Slovenska vlada se je odločila, da je končno čas za strategijo na področju migracij, ki bo v enem delu vključevala tudi
integracijo migrantov.
Doslej nevladne organizacije, ki delujejo na področju migracij in azila, niso
zadovoljne niti s postopkom niti z vsebino osnutka strategije. Vlada je koordinacijo priprave strategije prepustila Ministrstvu za notranje zadeve, kar se
odraža v vsebini osnutka strategije. Doslej je bil poudarek (popolnoma nesorazmerno) na nezakonitih migracijah, varnostnih vprašanjih, varovanju meja in
azilnih postopkih, medtem ko veliko večino migracij v Sloveniji predstavljajo
ekonomske migracije (delavci migranti). Osnutek strategije je trenutno razdeljen na šest stebrov: zakonite migracije, mednarodna zaščita, nezakonite migracije in vračanje, varnostna komponenta, integracija in mednarodni vidik
migracij. Skupina nevladnih organizacij, vključno z Mirovnim inštitutom, je na
predsednika vlade naslovila pismo, v katerem je pozvala k spremembi postopka (da naj kabinet premierja prevzame vodilno vlogo pri pripravi strategije) in
tudi vsebine (da bi ponovno razmislili o namenu strategije ter vizije vlade na
področju migracij, da se sorazmerno obravnavajo različni vidiki migracij in da
se da večji poudarek na vključevanje migrantov v družbo).

Ministrstvo za notranje zadeve je 10.6. objavilo osnutek strategije na spletni
strani in začelo 15-dnevno posvetovanje s civilno družbo. Nevladne organizacije, dejavne na področju migracij in azila, so že predstavile svoja stališča in poslale svoja priporočila medresorski delovni skupini, ki deluje pod vodstvom
MNZ, vendar bodo še naprej pozorno spremljale proces priprave strategije in
bodo poskušale doseči izboljšave v sedanjem besedilu strategije.

Zavod Tri skrbi za globalno učenje
Zavod Tri, Nina Arnuš
V Škofji Loki (tudi) Zavod Tri skrbi za globalno učenje. Tako smo se v mesecu
maju ukvarjali predvsem z izzivi v zvezi s tekstilom. Glede na to, da nas je
pomlad vlekla ven in smo tako odrasli kot otroci naveličani zgolj poslušanja
dejstev, smo se zadev lotili z vsemi čuti.

NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA

JUNIJ 2019 - ŠTEVILKA 17

Za mlade smo v okviru Dneva globalnega učenja (TVU 2019) najprej
spregovorili o proizvodnji bombaža ter izdelavi majic. Tudi s kratkim filmom
smo se dotaknili vprašanj, koliko vode je potrebno za izdelavo majice, kdo, kje
in pod kakšnimi pogoji se majice šivajo, koliko časa mi nosimo eno majico in
kaj z njo naredimo, ko nam ni več všeč ali nam je premajhna. Ker po našem
mnenju besede brez dejanj v glavi ne ostanejo dolgo, smo se lotili še krojenja
in šivanja nakupovalne vrečke iz ostankov blaga. Vsak je tako preizkusil
delovanje šivalnega stroja in korake za nastanek preprostega tekstilnega
izdelka.

Za odrasle smo pripravili delavnico izdelovanja vrečk za nakupe sadja in
zelenjave iz starih zaves ter se tako dotaknili težav v zvezi s tekstilom kot tudi s
plastiko. Ogledali smo si tudi kratek govor Roka Rozmana (Balkan River
Defence), ki spregovori o tem, kako je pomembno reševati težave in ne o njih
zgolj jamrati.

Aktivistične skupine mladih so zaključile
šolsko leto z različnimi akcijami!
Amnesty International Slovenija, Samo Selimović
Pomemben del mednarodnega projekta Start the Change, kjer partnerji iz 12
držav pripravljamo nov pedagoški model aktivnega vključevanja mladih v reševanje planeta, preprečevanje revščine in zagotavljanje miru, je izobraževanje
in usposabljanje mladih. V ta namen izvajamo različne aktivnosti, ena od bolj
dinamičnih in aktivnih pa je podpora petim različnim skupinam po Sloveniji.
Mladi v teh skupinah namreč niso samo dijaki in tihi poslušalci, temveč aktivni
sogovorniki, ki sooblikujejo načrte in delo skupine. Večinoma se ukvarjajo z
velikimi vprašanji in izzivi, npr. kako izkoreniniti revščino, preprečevati sovražni govor, izkoreniniti lakoto, zaščititi planet in zagotoviti, da vsi ljudje uživajo v
miru in blaginji. V skupinah so tekom leta identificirali zelo različne probleme,
ki jih želijo nasloviti v svojem lokalnem okolju.
V Srednji šoli za oblikovanje Maribor je mladinska skupina veliko časa posvetila okolju ter vprašanjem odvisnosti človekovih pravic od našega odnosa do
okolja, čeprav so se med letom ukvarjali tudi z drugimi temami – kot npr. kako
pomagati aktivistom za boljši svet v drugih državah in na drugih koncih sveta.
Že med letom so članice organizirale akcijo zbiranja podpisov za zaprte aktiviste po svetu. Za zaključno akcijo pa so se članice skupine posvetile okolju in
organizirale pogovorni dogodek v lokalnem Domu starejših občanov Danice
Vogrinec, kjer so udeležencem predstavile trenutno stanje na področju varovanja okolja in se s stanovalci pogovarjale o različnih trajnostnih praksah.
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Na Srednji Šoli in dijaškem domu Vena Pilona v Ajdovščini so mladi aktivisti
pozornost posvetili okoljskim spremembam ter vprašanjem, kako bodo prihajajoče spremembe našega podnebja vplivale na standarde človekovih pravic. Z
namenom ozaveščanja in pozivanja k ukrepanju so organizirali »zero-waste«
dogodek, v katerega so vključili predavanje o nujnosti ukrepanja, sajenje
sadnega drevja, koncerta dveh glasbenih skupin in delavnico ekološke poslikave majic.
Na Gimnaziji, elektro in pomorski šoli Piran so prav tako ugotovili, da je eden
od najbolj perečih problemov, s katerimi se soočamo na globalni ravni, opustošenje okolja in nebrzdano izkoriščanje surovin, zato so se odločili, da bodo
o tem informirali čim več mladih. V ta namen so organizirali serijo delavnic na
svoji in drugih šolah v Piranu, na katerih so mlade seznanili z resnostjo situacije in jih pozvali k sodelovanju pri naslavljanju skupnih problemov.
Tudi člani skupine na Gimnaziji Vič so se odločili, da bodo nagovarjali svoje
vrstnike, vendar glede druge teme. Mlade člane aktivistične skupine skrbi
pojav sovražnega govora, proti koncu šolskega leta so se vse aktivneje ukvarjali prav s to temo. Ker so presodili, da je tema med mladimi zelo napačno razumljena, so na svoji srednji šoli organizirali serijo delavnic o nevarnostih sovražnega govora.
Proces dela v skupinah je tekom celotnega šolskega leta temeljil na aktivni
participaciji, mladinska delavka AIS je udeležencem v procesu zagotavljala
strokovno podporo ter jih usmerjala v aktivno reševanje globalnih problemov
na lokalni ravni s pomočjo povezovanja lokalnih deležnikov, predstavnikov
lokalne uprave in šol. Vse vsebine in aktivnosti v projektu so bile za sodelujoče
mlade in izobraževalne ustanove brezplačne, s projektom pa bo Amnesty International nadaljeval tudi v šolskem letu 2019/2020.

Infografika: Podnebne spremembe in projekcije za Slovenijo
Umanotera
Umanotera je pripravila Infografiko: Podnebne spremembe in projekcije za
Slovenijo, kjer so na pregleden način predstavljeni vzroki in posledice podnebnih sprememb na globalnem in nacionalnem nivoju ter ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja po podatkih, ki jih je pripravila Agencija
RS za okolje.
Vabljeni k uporabi vsebin pri vašem delu!

Infografiko si lahko prenesete tukaj.
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Globalno poročilo 2019 o enakosti spolov
Equal Measures 2030
Poročilo ugotavlja, da kar 40 %
deklic in žensk
(1,4 milijarde) živi v državah, ki
ne dosegajo enakost spolov. Druge 1,4 milijarde
jih živi v državah,
ki so komajda
presegle mejo
med neenakostjo
in enakostjo.

Platforma SLOGA
Letno poročilo “Harnessing the Power of Data for Gender Equality” (Izkoristiti moč podatkov za enakost spolov) o enakosti spolov v 129-ih
državah sveta (v katerih živi 95 % svetovne populacije žensk in deklic) Slovenijo umešča na 6. mesto. Indeks meri enakost pri 14 od 17 ciljev trajnostnega razvoja, določenih v Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030.
Poročilo ugotavlja, da kar 40 % deklic in žensk (1,4 milijarde) živi v državah, ki
ne dosegajo enakosti spolov. Druge 1,4 milijarde jih živi v državah, ki so komajda presegle mejo med neenakostjo in enakostjo. Celo države z najboljšimi
rezultati – med njimi je tudi Slovenija – čaka še veliko dela, zlasti na področju
klimatskih sprememb, vključevanja vidika spola v proračune in javne storitve,
enake zastopanosti na mestih odločanja, plačne vrzeli in nasilja nad ženskami.
Nobena država na svetu se cilju še ni tesno približala.
Equal Measures 2030 (EM2030) je skupni napor vodilnih regionalnih in globalnih organizacij iz civilne družbe in razvojnega in zasebnega sektorja. Delajo za
zagotavljanje podatkov, ki jih potrebujejo gibanja deklic in žensk in zagovornice_ke, ko jih potrebujejo in v obliki, ki jo lahko uporabijo za vodenje in
usmerjanje ambicioznih odločitev na področju politik, zakonov in financiranja,
da bi dosegli obstoječe zaveze vlad v skladu s cilji trajnostnega razvoja (CTR) za
doseganje enakosti spolov.
Verjamejo da; če zagotovimo boljši dostop do podatkov, analize in orodij za
napredek proti CTR-jem, ki zadevajo deklice in ženske, če imajo gibanja deklic
in žensk, zagovornice_ki in prvaki_nje boljše veščine in zmožnosti za
učinkovitejšo rabo podatkov; če bodo izvajale_i tudi s podatki podprte kampanje; lahko sledijo resnične spremembe v zakonih o enakosti spolov, politikah in proračunih.
Celotno poročilo lahko v angleščini preberete tukaj.
Vir: Enakost spolov

Ob svetovnem dnevu boja proti otroškemu delu
Platforma SLOGA
12. junija je svetovni dan boja proti otroškemu delu. Po ocenah je danes 152
milijonov otrok na svetu žrtev otroškega dela. Ti otroci ne morejo
uresničevati svojih pravic do izobraževanja in varnega življenjskega okolja.
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EU je zavezana
spoštovanju temeljnih človekovih pravic vsakega otroka, da bi
do leta 2025 odpravili otroško
delo v vseh oblikah v skladu z
agendo ZN za
trajnostni razvoj
2030.
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Evropska unija je zavezana spoštovanju temeljnih človekovih pravic vsakega
otroka, da bi do leta 2025 odpravili otroško delo v vseh oblikah v skladu z
agendo Združenih narodov za trajnostni razvoj 2030. Za to so nujni ukrepi v
vseh zadevnih sektorjih in politikah. EU uporablja vsa razpoložljiva orodja, od
razvojnega sodelovanja in dialogov o političnih vprašanjih in človekovih
pravicah do socialne in trgovinske politike. Poleg tega si prizadeva za zaščito
otrok na konfliktnih območjih, vključno s Sirijo in Jemnom. Stalno povečuje
financiranje za izobraževanje v izrednih razmerah, ki leta 2019 predstavlja že
10 % vse humanitarne pomoči EU. EU si bo še naprej prizadevala ohranjati
vodilno vlogo pri zaščiti otrokovih pravic po svetu, da bi za mlade ustvarili
boljšo sedanjost in prihodnost.
Vir: Evropska komisija

Ustanovljena je mreža organizacij na področju revščine in socialne izključenosti
EAPN Slovenija
Platforma SLOGA
Kot poročajo na spletni strani CNVOS je maja 2019 13 organizacij s podpisom
pravil delovanja ustanovilo Mrežo organizacij, ki delujejo na področju
revščine in socialne izključenosti – EAPN Slovenija. Mreža bo konec junija
postala tudi polnopravna članica EAPN Europe.
Na ustanovnem srečanju so organizacije že izpostavile nekatera področja, na
katerih bi želele s skupnim delom prispevati k zmanjšanju revščine in socialne
izključenosti (npr. Dolgotrajna oskrba, dostop do zdravstvenih storitev, dodatek za delovno aktivnost, problematika mladih brezposelnih LGBT oseb),
področja se bodo prilagajala potrebam glede na interes in kapacitete članic.
Članica mreže lahko postane vsaka organizacija, tudi neregistrirana, katere
namen je prispevati k zmanjšanju revščine in socialne izključenosti.
Več o mreži in kako se ji organizacije lahko pridružijo na spletni strain CNVOS.

Vir: CNVOS
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Brezplačne delavnice za srednje šole
Mirovni inštitut
V okviru projekta Solidarnost-Enakost-Istost Mirovni inštitut ob podpori Urada
Vlade Republike Slovenije za komuniciranje srednjim šolam nudi brezplačne
delavnice, v katerih dijake in dijakinje večplastno informira o migracijah z namenom razbijanja stereotipov, strahu in sovraštva ter jih opolnomoči za odgovorno soočanje s problematiko skozi spoznavanje konceptov solidarnosti
(pragmatično-vsakodnevna raven), enakosti (politično-ideološka raven) in istosti (humanistično-univerzalistična raven) tako znotraj posameznih razredov in
lokalnega okolja kot širše v družbi.
Delavnice trajajo dve šolski uri (90 minut) in temeljijo na aktivnih metodah
učenja (delo v skupinah, diskusije, debate). Na njih sodelujejo tudi osebe z
migrantsko izkušnjo.
V 2019 je na voljo 17 delavnic, ki jih finančno podpira Urad vlade RS za komuniciranje in so zato za šole brezplačne. Če vas izvedba delavnic zanima ali bi
želeli pridobiti več informacij o njih, vas vabimo, da nam pišete na elektronski
naslov: lana.zdravkovic@mirovni-institut.si ali pokličete na telefonsko številko: +386 1 234 77 20.
Projekt sofinancira Urad Vlade RS za komuniciranje v okviru prizadevanj za
spoštovanje in sprejemanje pripadnikov različnih etničnih skupin, beguncev in
migrantov.

NIEM webinar (projekt National Integration Evaluation Mechanism)
Mirovni inštitut
5. julija 2019 ob 11.00 po bruseljskem času bodo vodilni raziskovalci NIEM na
spletnem seminarju predstavili ključne primerjalne ugotovitve raziskav o integraciji oseb z mednarodno zaščito v 14 EU državah. Poleg tega bo spletni seminar poudaril, kako se rezultati vključijo v nacionalne koalicije NIEM za boljšo
integracijo beguncev, s prispevki Francije, Madžarske in Španije. Spletni seminar je namenjen politikom, interesnim skupinam civilne družbe in raziskovalcem po vsej Evropi, ki želijo beguncem zagotoviti boljši začetek in dolgoročno
integracijsko perspektivo. Pridružite se spletnemu seminarju - tukaj.
Projekt “Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM): Merjenje in
izboljševanje integracije oseb s priznano mednarodno zaščito” so-financira
Nacionalni Sklad za azil, migracije in integracijo Republike Poljske.
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Pridružite se nujnemu pozivu Vladi RS v
času podnebne krize
Umanotera
Zdravo življenjsko okolje je ustavna pravica, ki jo mora vlada izpolnjevati. Pa je
ne. Prav v teh mesecih Vlada Republike Slovenije sprejema ključne odločitve
glede naše podnebne prihodnosti. Zato je široka skupina množičnih organizacij
s področij trajnostnega razvoja, človekovih pravic, kulture, pravic potrošnikov,
mladine, kmetijstva, delavskih pravic, skupnosti občin … na Vlado Republike
Slovenije naslovila nujni poziv, s katerim jo je pozvala, naj podnebne spremembe pripozna kot nacionalno krizo ter jih začne prioritetno in sistemsko
obravnavati.
>> Pridružite se pozivu >> PODPIS na www.podnebnakriza.si
>> S prijatelji, znanci in sodelavci delite povezavo na to spletno mesto in poziv
objavite na svojih družabnih omrežjih.
>> Če bi radi poziv podprli kot organizacija, to sporočite
na info@podnebnakriza.si in pošljite logotip organizacije.
Več nas bo, več je možnosti, da nas vlada sliši!

Larabanga vabi prostovoljce
Zavod Voluntariat
Vasica v Gani, Larabanga, je znana po svoji mošeji, Larabanga Masjid, in leži
pri Mole narodnem parku. Tam deluje knjižnica, ki jo je vaška skupnost sooblikovala s prostovoljci iz tujine, ter se povezala s šolo in sodeluje v izobraževalnem procesu lokalne mladine in otrok.
Organizacija Ansung education and development in rural Ghana (AEDIRG), ki
sodeluje tudi s slovensko organizacijo Humanitas, in skrbi za knjižnico, izobraževanje otrok in druge projekte, na redni bazi išče prostovoljce, ki bi jim
pomagali pri delu tako z otroki kot v njihovi pisarni (odvisno od interesa).
Tukaj je več informacij o projektu Community Development Through Education, ki je kljub v dokumentu navedenim datumom še vedno aktualen.
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Trgovina s kakavom in njegova
proizvodnja je žal
navadno povezana z izkoriščanjem plantažnih
delavcev, deforestacijo, globalnimi podnebnimi
spremembami in
še bi lahko naštevali.
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Morda je za študente Pedagoške fakultete ali katere druge to tudi idealna
priložnost, da se vam prizna vsaj del prakse (saj gre za prostovoljstvo na področju učenja in sorodnem), za kar se je potrebno dogovoriti s profesorjem/
ico. Za to lahko dobiš tudi finančno podporo oz. štipendijo Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije.
Za vse podrobnosti v zvezi s projektom in tem, kako se priključiti ter kakšni so
pogoji sodelovanja, se obrni na Katjo: globalno@zavod-voluntariat.si.

Iščemo udeležence mladinske izmenjave
sladki greh
Zavod Voluntariat
Kaj je tista sijajna stvar, ki nam na skorajda vsakodnevni bazi daje toliko užitka
in zadovoljstva, s katero se razvajamo in osvajamo, si jo kupimo tako lahko kot
kruh in nam vedno zapolni tisti kotiček, ki vselej ostane prikladno prazen?
Hmmm, ne veš?
Pogovorimo se o kakavu!

Seveda so kakav in mnogi izdelki iz njega, med najbolj priljubljenimi je
nedvomno čokolada, široko dostopni in nam nudijo mnoge užitke, vendar ti
užitki niso nedolžni, vsaj za nekatere ne. Trgovina s kakavom in njegova proizvodnja je žal navadno povezana z izkoriščanjem plantažnih delavcev, deforestacijo, globalnimi podnebnimi spremembami in še bi lahko naštevali. Kar
nekaterim predstavlja vsakodnevno crkljanje, drugim lahko predstavlja
trpljenje.
Kaj lahko narediš in ali napihujemo stvari? Saj tako nedolžen nakup najljubše
tablice razvade ne more vplivati na mizerijo življenja pridelovalcev kakava.
Če te zanima, kako je videti trgovina kakava, kakšne so razmere delavcev v
državah proizvajalkah kakavovih semen, ali obstajajo tudi druga živila in stvari,
kjer je moč najti podoben trend, kaj lahko sami naredimo ter kako takšne in
sorodne vsebine prenesti drugim, potem te vabimo, da se udeležiš mladinske
izmenjave Sladki greh!

NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA
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Napiši motivacijsko pismo in ga pošlji na zavod@zavod-voluntariat.si. Pri tem
si lahko pomagaš z vprašanji, kot so: Zakaj se želim udeležiti izmenjave?; Kaj že
znam?; Kaj in kako lahko prispevam k mladinski izmenjavi?. Pripiši tudi, ali se
prijavljaš kot udeleženec/ka ali vodja skupine.

Cilj LLLAwards je
dati vidnost inovativnim praksam, ki potekajo
povsod po Evropi, da bi pritegnile zanimanje javnosti za vseživljenjsko učenje,
kot tudi navduševanje za ustvarjanje novih praks
in politik.

Izmenjava bo potekala od 4. do 10. avgusta v Hostlu Pekarna v Mariboru.
Namenjena je mladim od 18. do 30. leta starosti.
Prijave sprejemamo do nedelje, 16.6.2019. Rok bomo po potrebi podaljšali.
Pridi, super bo v skupini mladih entuziastov iz 5 različnih držav!

LLLAwards na področju vseživljenjskega
učenja
Platforma SLOGA
Lifelong Learning Platform (platforma za vseživljenjsko učenje) razpisuje
natečaj za nagrade na področju kreativnih in vključujočih praks na področju
vseživljenjskega učenja v Evropi. Nagradila bo prakse v treh kategorijah, rok za
prijavo je 31. avgusta 2019.
LLLP od leta 2016 pripravlja natečaj za nagrade Lifelong Learning Awards, ki
prepoznavajo kreativne in vključujoče prakse. Cilj LLLAwards je dati vidnost
inovativnim praksam, ki potekajo povsod po Evropi, da bi pritegnile zanimanje
javnosti za vseživljenjsko učenje, kot tudi za navduševanje za ustvarjanje novih
praks in politik. Lifelong Learning Platform (LLLP) vsako leto izbere specifične
prioritete, ki so lahko povezane z Evropskim letom, če je tema relevantna.
Letos je, za svojo četrto edicijo LLLP izbrala temo »Učenje demokracije, vrednot in participacije«. Cilj nagrad LLLAwards je prepoznati in nagraditi 3 iniciative v treh različnih kategorijah, ki so naslednje:
1. Globalno učenje
2. Učenje demokracije
3. Promocija vrednot
Več informacij

Prijavite se tukaj do 31. avgusta 2019.
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Natečaj Citizenship participation 2.0—
Awarding Best New and Innovative Solutions and Tools for Citizen Participation
Platforma SLOGA
YOU4EU vabi k sodelovanju na natečaju za najboljša in najbolj inovativne
rešitve in orodja za državljansko participacijo. Če imate ideje za digitalna
orodja, ki izboljšujejo participacijo pri odločanju na lokalni, nacionalni, regionalni ali EU ravni, in komunikacijo med državljankami_i in odločevalci, ki
so inovativne pri reševanju problemov, sodelujete v skupini, v kateri je vsaj
ena oseba polnoletna in idejo želite razviti do konca, se pridružite!
Natečaj traja do 23. junija. Najboljše nove in inovativne rešitve in orodja za
participacijo državljank_ov znotraj Youth4EU, katerih cilj je premakniti pozicije
državljanov_k iz pasivnih v akterje sprememb, njihovo opolnomočenje in
spodbujanje demokratičnega in družbenega udejstvovanja, bodo dobile
nagrado 2000€.
Več informacij in navodila za prijavo 23_WP2 Call for Applications_ENG
23_WP2 Rules and Regulations
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Primerjalno poročilo o integraciji oseb z
mednarodno zaščito v 14 državah EU
Mirovni inštitut
Ravno v času, ko obeležujemo svetovni dan beguncev 2019, primerjalna študija projekta NIEM razkriva pogosto nizke standarde in pomanjkanje usklajenosti na področju vključevanja beguncev po vsej EU. S tem poročilom NIEM
začenja niz evalvacij o odzivih vlad na izzive dolgoročne integracije. Nabor (več
kot 180) celovitih in zanesljivih kazalnikov NIEM raziskave zbira in analizira
podatke o integraciji upravičencev do mednarodne zaščite.
Poročilo predstavlja primerjalno oceno integracije beguncev v 14 državah:
Češka, Francija, Grčija, Madžarska, Italija, Latvija, Litva, Nizozemska, Poljska,
Portugalska, Romunija, Slovenija, Španija in Švedska. Sklepi zajemajo celotno
paleto integracijskih razsežnosti, kot so nastanitev, zaposlovanje, izobraževanje in vidiki pravne integracije, in se nanašajo na osebe s priznano mednarodno zaščito. Pravni kazalniki in kazalniki politik so v središču analize, ki obsega
tudi kazalnike o administrativnih ter finančnih vložkih države, koordinaciji relevantnih deležnikov in prizadevanjih za vključevanje beguncev in domačinov.
Rezultati so predstavljeni v smislu konkretnih ukrepov, ki jih morajo sprejeti
politiki, da bi vzpostavili okvir za vključevanje beguncev v skladu s standardi, ki
jih zahtevajo mednarodno pravo in pravo EU. Več lahko preberete tukaj.

Projekt “Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM): Merjenje in
izboljševanje integracije oseb s priznano mednarodno zaščito” so-financira
Nacionalni Sklad za azil, migracije in integracijo Republike Poljske.

Skupaj z mladimi smo dali solidarnosti zagon
PiNA
PiNA je v sodelovanju z Zavodom MOVIT organizirala regionalni dogodek
Dajmo solidarnosti zagon, s katerim smo želeli spodbuditi razpravo o solidarnosti v družbi.
Na dogodku smo iskali rešitve za bolj solidarno družbo in skupaj z dijaki Srednje tehniške šole Koper, gimnazije Gian Rinaldo Carli Koper, PUM-O izobraževalnim centrom Memory in drugimi mladimi preživeli 4 ure, ki so nas popeljale
od tega, kako je biti v čevljih nekoga drugega, do pogovorov o solidarnosti.
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Konferenca je bila odlična priložnost za izmenjavo izkušenj in
mnenj glede naslavljanja aktualnih družbenih izzivov, kot so
večanje neenakosti, zmanjševanje
revščine in blaženja podnebnih
sprememb.
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Mladi so na dogodku razmišljali o tem, kaj bi bile njihove sanje za prihodnost,
če bi dalje razvijali solidarnost. Kot pomembne so izpostavili naslednje tematike: ekonomska solidarnost, doživljajski turizem (v nasprotju z masovnim turizmom in križarkami), skrb za okolje in univerzalni temeljni dohodek. Pomembno se jim zdi tudi ozaveščanje o različnih vrstah zasvojenosti, ureditev stanovanjske problematike in na koncu tudi to, da bi si ljudje med seboj večkrat
prisluhnili.
Fotogalerija dogodka je na voljo tukaj.

5. večer migrantskega filma
PiNA
PiNA je v sklopu projekta Središče za medkulturni dialog Koper organizirala
5. večer migrantskega filma, tokrat na temo nacionalizmov.
Film, ki smo si ga ogledali je Moški ne jočejo. Film bosanskega režiserja, navdahnjen z resničnimi dogodki in posnet z vrhunskimi igralci z vseh koncev nekdanje države, je zgodba o tem, da moramo najprej oprostiti sebi, da lahko
odpustimo drugim.
Po projekciji je potekal voden pogovor. Pridružili sta se nam Saša Banjanac
Lubej, novinarka in urednica oddaje NaGlas!, ki spremlja življenje pripadnikov
narodnih skupnosti z območja nekdanje Jugoslavije, ki živijo v Sloveniji ter
Mirna Buić, strokovna sodelavka PiNE in vodja projekta Središče za medkulturni dialog Koper, ki se ukvarja s spodbujanjem razumevanja različnosti, medkulturnega dialoga in spoštovanja ter varstva človekovih pravic. Z njima smo
govorili o nacionalizmih, stereotipih in predsodkih ter medijski reprezentaciji
skupnosti nekdanje SFRJ, pa tudi o pozitivnih vidikih preseganja le-teh.
Fotogalerija dogodka je na voljo tukaj.

Mednarodna konferenca EURODAD
»Ekonomska pravičnost za vse?«
Platforma SLOGA
V Ljubljani je 3. in 4. junija 2019 potekala mednarodna konferenca evropske
platforme EURODAD, ki se je udeležilo več kot 140 predstavnic in
predstavnikov različnih civilnodružbenih organizacij in akademske sfere iz
celega sveta. Konferenca je potekala v Ljubljani zaradi aktivnega angažmaja
Ekvilib Inštituta, ki je kot član mreže EURODAD že zelo dolgo aktiven na
področju davčne pravičnosti.
Konferenca je bila odlična priložnost za izmenjavo izkušenj in mnenj glede
naslavljanja aktualnih družbenih izzivov, kot so večanje neenakosti,
zmanjševanje revščine in blaženja podnebnih sprememb.
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Navkljub temu,
da je minilo že
več kot 10 let od
izbruha zadnje
finančne krize, se
mednarodna
skupnost vede,
kot da se iz zadnje krize ni ničesar naučila.
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Navkljub temu, da je minilo že več kot 10 let od izbruha zadnje finančne krize,
se mednarodna skupnost vede, kot da se iz zadnje krize ni ničesar naučila.
Nekatere vlade gredo s svojimi ukrepi, ki najbolj škodijo ravno najrevnejšemu
delu prebivalstva do meje absurdnosti pod sloganom: »Austerity for Future
Prosperity«, pri čemer pa ne navedejo na oz. za čigav račun. Na konferenci je
bilo podanih kar nekaj predlogov sprememb, ki bodo v prihodnje služili
različnim organizacijam in akterjem za oblikovanje predlogov, kako bi bilo
potrebno preoblikovati aktualni družbeni sistem oz. spodbuditi njegove nujno
potrebne spremembe.

V okviru konference je potekala tudi delavnica na temo globalnega učenja in
davčne pravičnosti z naslovom »Global Citizenship Education for Tax Justice«,
ki so jo združeno organizirale platforma SLOGA, Ekvilib Inštitut in društvo
Focus. Na delavnici je bila z uporabo metod globalnega učenja predstavljena
tehnika prepoznavanja družbenih izzivov, ki negativno vplivajo na skupno
blaginjo, kot je izogibanje plačevanju davkov in s tem povezane zahteve po
davčni pravičnosti in davčni transparentnosti.
Foto utrinke s konference si lahko pogledate na spletni strani Eurodad.

Posvet »Vloga globalnega učenja v današnji družbi«
Platforma SLOGA
V torek, 11. junija 2019 je potekal posvet o vlogi globalnega učenja v
današnji družbi z udeležbo številnih deležnikov s področja. Namen
strokovnega posveta “Vloga globalnega učenja v današnji družbi”, ki ga je
organizirala platforma SLOGA, je bil spodbuditi razpravo o priložnostih za
krepitev globalnega učenja (GU) v Sloveniji, vključno s priložnostmi za
umestitev GU v postopku oblikovanja nove bele knjige o izobraževanju.
Po uvodnih razmišljanjih strokovnjakov in deležnikov iz različnih področij o
stanju GU v Sloveniji je sledila razprava o zaznanih potrebah na tem področju
in priložnostih za nadaljnjo krepitev GU v Sloveniji. Z umeščanjem GU bomo
začeli izpolnjevati številna priporočila na mednarodni in nacionalni ravni, kot
tudi zagotovili vključujoče in trajnostno izobraževanje za vse.
Posvet je potekal v sklopu Tedna vseživljenjskega učenja (TVU) 2019 in je del
Skupne akcije TVU Mi vsi smo en svet.
Uvodne prispevke so pripravile_i prof. dr. Maja Bučar, Fakulteta za družbene
vede Univerze v Ljubljani (FDV), Zvonka Pangerc Pahernik, Andragoški center
Slovenije (ACS), Tina Trdin, Društvo Humanitas, mag. Barbara Urbanija, Urad
za UNESCO, Uroš Vajgl, vodja Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno
pomoč, Ministrstvo za zunanje zadeve in Patricija Virtič, platforma SLOGA.
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Joanne Macy:
»Najpomembnej
-ša značilnost tega zgodovinskega trenutka ni,
da smo na poti k
uničenju našega
sveta—dejansko
smo že dolgo na
tej poti. Ampak,
da se začenjamo
prebujati, kot iz
tisočletnega spanja k povsem novemu odnosu do
našega sveta, do
sebe in drug do
drugega.«
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Prof. dr. Maja Bučar je poudarila, da je na področju GU zaznati pozitivne
premike, GU se umešča v programe in različne forume, vendar še vedno ne v
zadostnem obsegu. Predstavila je sodelovanje FDV in platforme SLOGA, ki sta
izvajali dva projekta GU, v okviru katerih sta interdisciplinarni skupini
študentov pripravili orodja za vključevanje tem ciljev trajnostnega razvoja in
migracij v šolske ure; medtem ko se je poznavanje učencev o ciljih
trajnostnega razvoja občutno okrepilo, se je kot izziv izkazala obsežnost
šolskih vsebin in umeščanje novih aktivnosti v šolski urnik, pa tudi
problematičnost posameznih tem.

Zvonka Pangerc Pahernik je predstavila delovanje Andragoškega centra
Slovenije, ki institucija izobraževanja odraslih v Sloveniji že od leta 1996
organizira Festival učenja s ciljem spodbujanja vseživljenjskega učenja. V
letošnjem letu je v akciji sodelovalo kar 1.800 prirediteljev, ki je organiziralo
7.000 prireditev. Od teh je bilo 500 dogodkov organiziranih v okviru skupne
akcije Mi vsi smo en svet. Pri svojem delu spodbujajo načelo, da nas učenje
spremlja skozi vse življenje. Izpostavila je, da je Evropska komisija razvila
evropski indeks vseživljenjskega učenja, ki spremlja, kako uspešne so države
pri doseganju vseh štirih stebrov učenja. Medtem ko se Slovenija dobro uvršča
pri prvih treh stebrih učenja, se je najslabše odrezala pri skupnostnem učenju.
Tina Trdin je predstavila delo Društva Humanitas, ki je utemeljeno na premisi,
da GU odpira oči in um. Svoj prispevek je oblikovala skozi temeljna in pereča
vprašanja današnje družbe, ki se jih moramo lotiti, čeprav so neprijetna za
veliko ljudi. Eno izmed sporočil njenega prispevka je bila tudi misel Joanne
Macy: “Najpomembnejša značilnost tega zgodovinskega trenutka ni, da smo
na poti k uničenju našega sveta – dejansko smo že dolgo na tej poti. Ampak,
da se začenjamo prebujati, kot iz tisočletnega spanja, k povsem novemu
odnosu do našega sveta, do sebe in drug do drugega.”
Mag. Barbara Urbanija predstavila, kako UNESCO spodbuja izobraževanje za
trajnostni razvoj in izobraževanje za globalno državljanstvo, pri čemer je
poudarila celostni pristop. UNESCO je zadolžen za koordinacijo 4. cilja
trajnostnega razvoja (kakovostno izobraževanje). Med letoma 2005 in 2014 je
potekalo Desetletje izobraževanja za trajnostni razvoj, v okviru katerega so
spodbujali vključevanje vsebin trajnostnega razvoja v nacionalne strategije. Na
generalni konferenci UNESCO bo letos sprejet nov krovni dokument na
področju izobraževanja za trajnostni razvoj za obdobje med letoma 2020 in
2030, ki med ključnimi vsebinami poudarja transformativne dejavnosti,
strukturne spremembe in tehnološko prihodnost. UNESCO spodbuja mobilno
učenje kot orodje za krepitev izobraževalnih priložnosti, tudi v državah v
razvoju. Projekte, ki se jih izvaja v Sloveniji, je predstavil tudi Anže Nunar.

NOVIČNIK S PODROČJA GLOBALNEGA UČENJA

Le še 11 let imamo, da preprečimo nepopravljivo
škodo podnebnih
sprememb.
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Uroš Vajgl je svoj prispevek začel z razmislekom o podatkih Eurobarometra, ki
pravijo, da v Sloveniji nadpovprečno poznamo cilje trajnostnega razvoja in
menimo, da je pomembno pomagati ljudem v državah v razvoju, ter da bi se
EU morala s tem ukvarjati. Predstavil je tudi nekaj ključnih akcij za krepitev
področja GU: pomembna je opredelitev GU – tudi v odnosu do sorodnih
konceptov – in priprava pregled aktivnosti na tem področju, priložnost je
zagotovo tudi ustrezna umestitev v novo belo knjigo na področju
izobraževanja.
Patricija Virtič je predstavila prizadevanja NVO na področju GU, poudarila
uspešnost in vidnost, nagrade ter uspešno sodelovanje na razpisih za
financiranje ter izpostavila, da je na evropski ravni v pripravi evropsko soglasje
o GU.
V razpravi se je ponovno odprla tema sorodnih konceptov v slovenskem
kontekstu, GU in vzgoje ter izobraževanja za trajnostni razvoj, čeprav se
slednji pogosto še vedno razume v okviru okoljske domene. Poleg priprave
nove bele knjige na področju izobraževanja je v pripravi tudi nacionalni
program za izobraževanje odraslih.
Podrobnejši zapis posveta in ključnih vprašanj ter razprave najdete tukaj.

Delavnica TVU 21.5.: Družbena odgovornost do ljudi in okolja—možnosti za trajnosten razvoj
Adra, Katja Kotnik
'Le še 11 let imamo, da preprečimo nepopravljivo škodo podnebnih sprememb' je bilo slišati 29. marca na Generalni skupščini Združenih narodov.
'Smo zadnja generacija, ki lahko to stori' je poudarila predsednica skupščine
María Fernanda Espinosa Garcés. Zato je ozaveščanje in trud v smeri spoznavanja 17-ih globalnih ciljev ne samo dobro, ampak nujno.
V uvodu smo spoznali cilje Združenh narodov, ki obsegajo izkoreninjene revščine, odpravo lakote, boljše zdrave in dobro počutje, enakopravnost spolov,
okolijske ukrepe in številne druge.
V delavnici se je predstavilo kaj pomeni družbena odgovornost in aktivnost v
smeri trajnostnega razvoja, ter se predstavilo na katerih od teh področij deluje
ADRA Slovenija. Udeleženci so bili nato povabljeni k razpravi in
'brainstormingu' o tem, kje lahko sami v svojem lokalnem okolju pokažejo
družbeno odgovornost ter kako svoje otroke in vnuke vzgajajo v tem duhu.
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Glede na podatke ZN (UN 2004)
Američani potrošijo okoli 8 milijard letno za kozmetiko, medtem
pa bi okoli 6 milijard potrebovali,
da bi vsem otrokom na svetu zagotovili osnovno
izobrazbo.
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Spregovorilo se je tudi o posledicah, v kolikor državljani ne postanemo aktivni
v skrbi za druge ter trajnostnemu razvoju, to pa vsekakor udeležence ni pustilo
hladnokrvne. Razprava v smeri tega, kaj vse še lahko storimo se kar ni končala.
Vsak od prisotnih je resnično odšel z vtisom, da se stvari res morajo spremeniti, in to takoj.

Adrina tedna
Adra, Katja Kotnik
V okviru ADRINIH TEDNOV (2.6 – 15.6) so bile v ospredju aktivnosti za ozaveščanje o beguncih, zbiranje sredstev za združitev ene družine, obenem pa smo
izvedli zbiranje podpisov za Adrino globalno kampanjo Every Child.
Everywhere. In school.
Po zadnjih podatkih naj kar 262 milijona otrok po svetu ne bi imelo dostopa
do izobrazbe. Le-ta pa je v velikih primerih nujna, da se prepreči tudi otroške
poroke. Cilj globalne kampanje je zbrati 1MIO podpisov do konca leta 2020
(adra.org/inschool). Adrini prostovoljci v Sloveniji so pod naslovom Maš minutko? v parku Tivoli zbrali kar nekaj podpisov od domačih kot tudi tujih obiskovalcev.
Na drugih aktivnostih se je na različne načine predstavilo tudi, kaj pomeni beseda sovražni govor, kakšne so razmere v katerih potujejo in se lahko znajdejo
begunci in migranti ter kako netrajnostni in nesočutni so svetovni trendi.
Glede na podatke Združenih narodov (UN 2004) Američani potrošijo okoli 8
milijard letno za kozmetiko, medtem pa bi okoli 6 milijard potrebovali, da bi
vsem otrokom na svetu zagotovili osnovno izobrazbo. Evropejci letno zapravimo okoli 11 milijard za sladoled, kar je obenem denar, ki bi ga potrebovali, da
globalno uredimo vodo in sanitarno-higienske razmere. V Evropi in Ameriki se
letno nakupi okoli 12 milijard hrane za domače ljubljenčke, medtem pa bi bilo
okoli 13 milijard potrebnih, da bi se vsem zagotovilo osnovno zdravstvo in
prehrano. Vse skupaj pa okoli 780 milijard globalno porabimo za vojsko in ti
podatki so marsikoga pretresli.
Zahvala gre vsem sodelujočim, ki so z Adro napisali še eno uspešno zgodbo, ki
bo še dolgo trajala in tudi spremenila nekatera življenja. Enega za drugim.
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Konferenca Trendi na področju družbene
odgovornosti 2019: JAZ, MI, VSI; poročilo
Čeprav lahko
vsak posameznik, zaposleni,
podjetje s svojim
delovanjem prispeva k večji družbeni odgovornosti ter trajnostnemu razvoju, so
nekateri izzivi
sistemske narave
in jih preprosto
ne moremo nasloviti individualno.

Ekvilib
V organizaciji Ekvilib Inštituta, Mreže za družbeno odgovornost Slovenije, IEDC
– Poslovne šole Bled in Inštituta WISE je 6. junija 2019 potekala tradicionalna
konferenca Trendi na področju družbene odgovornosti z naslovom: Jaz, mi,
vsi. Konferenco vsako leto organizira Mreža za družbeno odgovornost, ki jo
vodi Ekvilib Inštitut, z namenom ozaveščanja in krepitve družbeno odgovornega vedenja in poslovanja med slovenskimi podjetji in organizacijami.
Na konferenci se je vprašanje odgovornosti gibalo med področji od individualnega, podjetniškega in sistemskega nivoja. Čeprav lahko (in tudi mora) vsak
posameznik / zaposleni / podjetje s svojim delovanjem prispevati k večji družbeni odgovornosti ter trajnostnemu razvoju, so nekateri izzivi sistemske narave in jih preprosto ne moremo nasloviti individualno. Na drugi strani pa je
nujno, da ta sistem tvorijo avtentični in močni posamezniki z jasnim samozavedanjem sebe ter sveta okoli nas. Konferenca je potekala v obliki dialoga
med različnimi posamezniki z namenom krepitve pomena dialoga ter iskanja
konsenza in morebitnih rešitev pri naslavljanju družbenih in okoljskih izzivov.
NEKAJ PODATKOV O KONFERENCI

- Konference se je udeležilo okoli 70 udeležencev, vključno s sogovorniki in
organizatorji. Poslušalci so bili večinoma predstavniki podjetij, sicer pa tudi
predstavniki civilne družbe in posamezniki.
- Na konferenci je sodelovalo 5 moderatorjev dialogov ter 10 sogovornikov
(aktivistov, strokovnjakov, in predstavnikov podjetij), med njimi je bila strokovnjakinja Natasha Lazareski iz avstralskega podjetja PsyFlex Pty Ltd.
- Po konferenci je bila med udeleženci opravljena evalvacija o zadovoljstvu.
Rezultati kažejo, da so bili udeleženci v 90% zadovoljni in zelo zadovoljni s
konferenco, tako z vsebino, organizacijo in lokacijo. Predvsem so na letošnji
konferenci udeleženci izpostavili dobro in pestro izbiro sogovornikov. Pohvaljena je bila dobra energija in organizacija konference (lokacija in izbira vode v
kozarcih in ne v plastenkah). Kot predlogi za izboljšavo so bili zaznani: več primerov dobrih praks znotraj podjetij, izvedba delavnice in več izobraževalnih
vsebin.
Krajši utrinki s konference:
Aleš Kranjc Kušlan v pozdravnem nagovoru: "Jaz, mi, vsi: danes naslavljamo
izzive v prehajanju med temi tremi ravnmi, ki že vsaka zase predstavlja svoj
izziv."
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Natasha Lazarski o odzivih: "We have positive and negative thoughts that we
allow to drive our behaviour." & "Humans survived not because we were the
strongest, but because of our pessimistic minds."

Primož: »Kar mi
je še ostalo od
srednješolske kemije: brez akcije
ni reakcije. Plaz
družbenih sprememb je sestavljen iz majhnih
kamenčkov.«

Natasha Lazarski o tem, kako med dialogom (tudi na naši dialoški konferenci)
dejansko poteka še en dialog na večini nezavednem nivoju: "Your mind is
always talking to you, and you should not fight against your mind."
N'toko o svojem delu na temo migrantov & prekarstva: »Čim hitreje se je dobro sprijazniti, da ne boš všečen. Ter se naučiti, kako teme predstaviti nenapadalno; tako, da pokažeš, kako se povezujejo z njihovimi interesi.«
Matej Feguš o današnji družbi: "Ne rečem potrošnik, ampak uporabnik. Potrošnik troši, uporabnik uporablja in souporablja."
Živa Lopatič na temo odrasti: "Ljudje postajamo ponovno samooskrbni. Se na
novo učimo znanj, ki so nam bila odvzeta... ki smo jih prepustili drugim."

Uroš Ačko o razumevanju #družbenaodovornost med ekonomisti in zelenih
obveznicah: "Počasi prihaja v zavest ekonomistov, da ne obstaja le ekonomski
kapital, ampak tudi družbeni kapital."
Z Ireno Čuk o tem, kako nam kulturna dediščina pomaga razumeti sedanjost in
omogoča ozaveščeno odločanje ter trajnostni razvoj.

Jan Bizjak o odnosu do hrane: "Odnos otrok do žemlje bi bil drugačen, če bi
moral vsak otrok najprej opleti, posejati pšenico, okopati, zalivati, požeti,
zmleti moko in nato zamesiti kruh. Tako pa kupijo žemljo za 20 centov."
Jan Bizjak o sreči: "Vsi se danes pogovarjamo o rasti. Rast, rast, rast. A ključno
za srečo je ravnovesje. Tudi v naravi: če drevo prehitro zraste, se ob ujmi polomi!"
Rok Rozman o aktivizmu: "Če bi vedel, kaj vse to za sabo potegne, dvomim, da
bi se tega lotil. - Zato pravimo: 'Zažen se, ne razmišljaj preveč.' - Zgodbo so
rešili moji prijatelji. Najboljši kapital na svetu so prav prijatelji."
Rok Rozman o hidroelektrarnah: "Amerika, Japonska in Z Evropa rušijo jezove,
ker ugotavljajo posledice. Mi jih pa gradimo 3000. Ali moramo biti res vedno
zadaj?"
Primož, Mladi za podnebno pravičnost: "Kar mi je ostalo od srednješolske kemije: brez akcije ni reakcije. Plaz družbenih sprememb je sestavljen iz majhnih
kamenčkov. Treba je vztrajat, ne se prodat."
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Aja, dijakinja, Mladi za podnebno pravičnost: "Podnebna kriza ni okoljevarstveni problem, ampak gre za družbeni problem."
Konferenca je potekala v okviru projekta »Družbeno odgovoren delodajalec
- certifikat Družbeno odgovorno podjetje«, ki ga vodi Ekvilib Inštitut in je sofinanciran s strani Evropskega socialnega sklada.

Življenje v odrastniški skupnosti
Zavod Voluntariat
Pet dni preživetih v družbi sorodno razmišljajočih ljudi se sliši zanimivo, za
nekatere odrešujoče in prepotrebno, vsekakor vedno zabavno. Vendar se
stvari znajo pogosto zaplesti, če mora ta ista družba skupaj spati, živeti, jesti,
kuhati in početi druga skupnostna opravila. Takrat se navadno začnejo kresati
iskre in nastajati nesporazumi, mečejo se grdi pogledi in veje duh po zameri.
Skupina desetih posameznikov se je tveganju navkljub podala v eksperiment,
trening na temo odrastí, saj je interes, da se nekaj novega naučimo o temi, ki
nas zanima, ter to preizkusimo v praksi, premagal zadržke ob morebitnih
nesoglasjih.
Trening Življenje v odrastniški skupnosti je potekal 20. – 24.5.2019 v Jarenini
in Mariboru. Prvo polovico treninga smo preživeli na kmetiji Tasič v Jarenini,
drugo pa v Hostlu Pekarna v Mariboru.
Naš vsakdan na kmetiji je terjal dokaj zgodnje vstajanje, pripravo treh
obrokov, preprosta kmečka opravila, predavanja in še kaj. Gremo po vrsti.
Na dan prihoda v hribovito naravo, odmaknjeno od mestnega vrveža, nekateri
bi rekli »mini raj na Zemlji,« so nas poleg pripravljenega kosila razvedrile žabe,
ki so se »dvoživkale« (ne martinčkale) ob majhnem ribniku, polnem zlatih
ribic. Kljub žabjemu klepetu, ki je kalil spokoj, smo se uspeli nekako spoznavati
in preverjati motivacijo in pričakovanja vsakega izmed nas. Po obedu nam je
Živa Kavka Gobbo iz društva Focus predstavila koncept odrasti, saj je bila
»rdeča nit tabora živeti v skladu s konceptom odrastí (degrowth), ki ga je
Giorgos Kallis, eden izmed strokovnjakov na tem področju, opredelil kot
družbeno-političen projekt na dveh ravneh. Na makro ravni pomeni popolno
spremembo gospodarstva in političnih institucij, na mikro ravni pa spremembo
osebnih vrednot in želja.« Pri tem se je naslanjala na knjigo, ki jo je društvo
nedavno prevedlo v slovenščino, Odrast: besednjak za novo dobo. To nam je
pomagalo razumeti, kaj lahko pričakujemo od treninga, zakaj je zasnovan, kot
je, ter nam dalo misliti, kako (neučinkovito) deluje utečeni (kapitalistični)
sistem. Zatem smo se seznanili s kmetijo, na kateri smo bivali, s tamkajšnjimi
prebivalci – živalmi ter po večerji, ki smo jo že pripravili sami, skupaj postavili
dogovore za delovanje, podelili pričakovanja in zaupali strahove.
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Drugi dan smo se že lotili krtačenja oslov in konjev, kidanja gnoja, spravila lesa
in pletja. Temu je sledil ogled bližnje ekološke in biodinamične kmetije Zlate
misli, ki jo vodi družina Turinek. Maja nam je predstavila zgodbo kmetije in s
kmetovanjem povezane ovire, s katerimi se soočajo, ter svoja prizadevanja,
želje in upanje na to, da bodo stvari v prihodnje drugačne. V popoldanskem
delu nas je čakalo predavanje na temo sociokracije, ki sta ga izvedla Primož in
Katja iz Društva za permakulturo Slovenije, kjer koncept vpeljujejo v svoje
delovanje, na primer odločanje. Večer je minil v duhu kmečkih opravil in
delitve na skupino, ki je želela več časa preživeti na kmetiji in drugo, ki se je
odpravila v Maribor na debato o odrasti in možnosti družbenega razvoja v
skladu s takšnimi smernicami. Govorci so zastopali različne vidike in položaje,
od nevladniškega in raziskovalnega do političnega. Zaključili so, da se družba
vse bolj zaveda neugodnega položaja, v katerem je, da pa bi naredili korenite
premike v smer odrasti vsem perečim okoljskim vprašanjem navkljub, bo
potrebnega veliko dela, od sprememb na strukturni do sprememb na
individualni ravni.

Tretji dan se je pričel s skupnim čiščenjem prostorov na kmetiji, ki smo jih ta
dva dni uporabljali, in se nadaljeval s premikom v Maribor v Hostel Pekarna.
Tam nas je pričakalo predavanje mladega raziskovalca Roka o alternativnih
ekonomijah, ki bi lahko bile odgovor na vse manj ustrezen kapitalizem (oz.
povsem neustrezen neoliberalni kapitalizem). Predstavil nam je tudi družabno
igro, ki igralce spodbuja k razmišljanju o soočanju z družbenimi ovirami pri
vpeljevanju sprememb ali iniciativ ter iskanju rešitev za obstoječe družbene
probleme. Žal nam je zmanjkalo časa, da bi lahko igro poizkusili sami, saj nas
je čakal zmenek Pri Damah, kjer so nam pripravili okusno kosilo iz lokalno
pridelanih sestavin. Torej je odrastniško živeti možno tudi v urbanem okolju!
Spoznati to je bil tudi namen drugega dela treninga. Obedu je sledil ogled
trgovinic z lokalnimi obrtmi ter človeku in okolju prijaznimi izdelki, ki ga je
odvodila udeleženka treninga, Urša, Primorka, ki pozna Maribor bolj od
prebivalcev samih. Nekatere trgovine delujejo po principu zadrug, čemur smo
se precej posvečali, saj naj bi zadružništvo bilo oblika poslovanja oziroma
delovanja, ki podpira duh odrasti in spodbuja občutek skupnosti.
Naslednje dopoldne smo se odpravili na ogled trgovin, ki jih nismo mogli
obiskati prejšnji dan, med drugim Smetko, kjer smo ob pitju kave iz sistema
pravične trgovine poslušali Andrejo, aktivno članico pri mariborskih urbanih
eko vrtovih, iniciativo, ki Mariborčanom omogoča pridelavo lastne hrane na
ekološki način, ter se jim nudi predavanja in delavnice ter pomaga, da lahko to
počnejo karseda učinkovito.
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Predstavila nam je tudi semensko knjižnico, ki jo s pridom uporabljajo urbani
eko vrtičkarji, ki služi izmenjavi semen in s tem spodbuja raznovrstnost
pridelkov. Po oddihu smo odromali do Ropotarnice, polne odsluženih stvari, ki
jih po simboličnih cenah prodajajo ljudem, ki bi jim kakšna reč znala priti prav.
Zatem smo nakupili sestavine, potrebne za pripravo kosila in večerje, kar je,
kot vedno, potekalo v duhu dogovarjanja, strinjanja in iskanja konsenza (ter se
v mojih očeh vleklo v nedogled). Rutina kuhanja, skupnega obedovanja in
pospravljanja nam je do četrtega dne že prišla v kri in pustila prostor, da smo
lahko nadaljevali s popoldanskim delom. Tokrat smo sami razmišljali o eni po
našem mnenju realni možnosti za odrast v praksi ter načinih, kako bi jo izvedli.
Domislili smo se nekakšne veleblagovnice, ki smo jo poimenovali Center
alternativnih praks, ki bi gostila lokalne obrti, izdelke iz sistema pravične
trgovine, podpirala majhne lokalne trgovce in poleg tega nudila neko obliko
izobraževanj za stranke. Sčasoma bi, smo si zamislili, temu dodali še
stanovanjski kompleks, ki bi deloval po načelih odrastniške skupnosti. Pri tem
smo se naslanjali na primere iz tujine, ki jih, kot smo videli, ni malo. Kljub
temu, da je po vsej verjetnosti do vzpostavitve takšne veleblagovnice še daleč,
smo po večerji nazdravili s penino in podelili svoje mišljenje, doživljanje in
odnos do preživetega časa skupaj in nanovo pridobljenega znanja in informacij
(kar je razvejano in bolj elegantno povedano evalvacija).
Zadnje jutro je minilo ob razmišljanju in načrtovanju, kaj bomo naredili kot
posamezniki, da ponesemo elemente odrasti v svoj vsakdan ter kako želimo to
deliti z drugimi. Občutiti je bilo nek optimizem, morda nov zagon, ki bo pač
trajal, kolikor si bomo prizadevali sami, saj smo bili skupina, ki želi bolj
enakopraven, pravičen ter okolju in vsem živim bitjem prijazen jutri.
Kljub temu, da smo bili precej do obstoječega družbenega sistema kritično
naravnani, je kritika našega pristopa, ki bi jo lahko ilustrirala z mislijo: »Vi
razmišljate kako rešiti svet, jaz pa kako rešiti sebe. Plavate v oblakih, namesto
da bi izkoristili trenutek in uživali v naravi, ki nam je dana …,« umestna.
Nenazadnje svet ne potrebuje reševanja, kvečjemu ga sami in tega se mogoče
kakšni dobronamerni aktivisti premalo zavedajo, saj se lahko hitro ujamemo v
začarani krog idealiziranja, sanjarjenja in snovanja neučinkovitih ali
neizvedljivih idej, ki so razočaranim očem privlačne, a navadno tuje in vsred
neba postavljene.
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Naj zaključim z mislijo ene od udeleženk:
»Razmišljanja ob zaključku tabora so me pripeljala do treh ugotovitev: 1)
začetni pomisleki glede življenja z »neznanci« so bili popolnoma odveč, saj se
je v meni hitro prebudil občutek bivanja v veliki družini, ki temelji na
solidarnosti, razumevanju in strpnosti; 2) po obisku ekološke kmetije, kjer smo
se na lastne oči prepričali o tem, kaj v praksi pomeni ekološko kmetovanje,
koliko truda je vloženega in kako pomembno je kupovati lokalno, sem ponovno
prišla do sledečega – želim podpirati lokalne kmete in njihovo dejavnost ter
zmanjšati ogljični odtis z nakupom hrane, ki ne prepotuje pol sveta, preden se
znajde na mojem krožniku. Vendar pa lokalno, ekološko in »zero-waste« v
narobe svetu pogosto pomeni kupovati dražje. Iz tega izhaja zadnji premislek:
3) nihče ne želi podpirati neizmerne eksploatacije podplačanih delavcev in
degradacije okolja, vendar to večinoma ne predstavlja posameznikove
zavestne odločitve. Za tem stoji kruto dejstvo, da se ljudje ne odločamo zgolj
na podlagi lastnih preferenc in vrednot, vendar smo del izkoriščevalskega
družbenoekonomskega sistema, kjer so naše odločitve omejene z
razpoložljivimi finančnimi sredstvi. To pomeni, da je poleg idej, novih izkušenj
in poznanstev z ljudmi, ki zbudijo občutek, da možnost za spremembe še
obstaja, ključna tudi sprememba statusa quo in uveljavitev nove paradigme, ki
bo vsem omogočila drugačno življenje.«

SOLIDAR: Citizenship and Lifelong Learning
Monitor 2018
Platforma SLOGA
SOLIDAR, evropska mreža civilnodružbenih organizacij (CSOs), ki delajo za
napredek socialne pravičnosti v Evropi in po svetu, je objavila poročilo o
vseživljenjskem učenju in državljanstvu za leto 2018 »Citizenship and Lifelong Learning Monitor 2018«.
V zadnjih letih je bil svet priča močnim vplivom populističnih politik. V Evropski uniji se je ta porast nacionalizma in populizma prevedel v odhod stare
države članice iz unije, in napori »iliberalnih« držav proti civilni družbi je morda vplivalo na spremembe, ki so se že kazale v majskih volitvah v Evropski parlament. Medtem, ko se sooča z vprašanji, kako se ukvarjati z ekstremističnimi
strankami in njihovimi voditelji_cami, je EU pred volitvami maja 2019 vseeno
poskušala ustaviti potencialne konflikte na mirne načine in s promocijo participacije državljank_ov, da bi združila ljudi kljub skrajno desničarskim izzivom.
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Da bi pripravila državljanke_e za krepitev ključnih evropskih demokratičnih
vrednot, se je unija zavezala k promociji državljanstva skozi izobraževanje,
potem ko so se ministri_ce sestali_e marca 2015 v Parizu za uskladitev skupnih ciljev. Če je majsko poročilo Solidar iz leta 2017 temeljilo na treh izzivih iz
deklaracije, je tokratni monitor ciljal dlje, na razumevanje procesov in metod
za promocijo državljanskega izobraževanja v Evropi, ki se izvaja skozi
neformalno izobraževanje.
To poročilo prispeva k nadaljnjem raziskovanju razmerja med državljanskim in
vseživljenjskim učenjem ter rezultatih politik v in izven šolskih učilnic v številnih evropskih državah. Z mapiranjem različnih pristopov, ki so jih članice
fundacije SOLIDAR uporabile za promocijo vrednot EU v povezavi z državljansko vzgojo in vseživljenjskim učenjem za večjo demokratično participacijo
državljank_ov, bodo rezultati razširjeni med evropskimi in nacionalnimi oblikovalci politik in ponujajo vrsto dobrih praks za uporabo in prenos med
mrežami. Forum SOLIDAR za izobraževanje in vseživljenjsko učenje bo
nadaljeval z delom na tej temi in razvijanjem dolgoročnih zagovorniških strategij za civilnodružbene organizacije z nacionalnimi oblastmi in tistimi na EU
ravni, da bi se vplivalo na debate in revizije nacionalnih učnih načrtov in izobraževalnih sistemov.
Poročilo lahko v angleščini preberete tukaj.

SLOGA z zagovorniki globalnega učenja na
Škotskem
Platforma SLOGA
V Edinburghu na Škotskem je med 26. in 28. majem v sklopu projekta Bridge
47 potekalo intenzivno usposabljanje na področju zagovorništva globalnega
učenja, ki se ga je udeležila tudi vodja področja za globalno učenje pri platofrmi SLOGA in nacionalna koordinatorka projekta Bridge 47.
Namen strokovnega usposabljanja je bilo spoznati različne teorije in zagovorniške prakse na področju globalnega učenja na nacionalnih, evropski in
globalni ravni. Preko metod vključevanja in neformalnih pristopov smo
udeleženci spoznavali različne zagovorniške tehnike, dobre in slabe prakse ter
izkušnje drugih udeležencev in projektov, programov. Oblikovali smo zagovorniški načrt in posodobili zagovorniško strategijo projekta. Preko igranja
vlog smo zadnji dan pridobljeno znanje tudi preizkusili v praksi.
Dogodek je bil priložnost tudi za mreženje in snovanje novih ter dopolnjevanje
obstoječih aktivnostih projekta Bridge 47. Projekt Bridge 47 sooblikuje in izvaja 15 evropskih in globalnih organizacij civilne družbe. Namen projekta je mobilizacija civilne družbe, da s pomočjo globalnega državljanskega izobraževanja
prispevajo k pravičnosti in izkoreninjenju revščine po svetu.
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Vzpostavljanje strateškega partnerstva z
raziskovalnimi inštitucijami
Platforma SLOGA
V okviru projekta Bridge 47 je 22. maja 2019 v Bratislavi potekal sestanek
slovenske in slovaške platforme NVO, Evropskega združenja za razvoj in raziskave (EADI) in slovaške Univerze Comenius. Sestanek je potekal v okviru
South-Eastern Knowledge Exchange Partnership (SEKEP) na področju
globalnega učenja.
Namen srečanja je bila vzpostavitev niza aktivnosti in dogodkov do oktobra
2020 za krepitev partnerskega sodelovnja med partnerji. Vzpostavljena je bila
mreža za izmenjavo znanja, ki bo združevala akademike, nevladne
organizacije, vladne institucije in zainteresirane strani, ki jih bo zanima
globalno učenje.
Za več informacij se obrnite na info@sloga-platform.org.
Projekt Bridge 47 sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za zunanje zadeve v sklopu sredstev za mednarodno razvojno sodelovanje. Izražena stališča
ne predstavljajo stališč EU ali Vlade Republike Slovenije.

Solidarnost, migracije, aktivno državljanstvo, prostovoljstvo—kako kul je Evropa?
Platforma SLOGA
Je solidarnost zares temeljna vrednota EU? Kako bo s prihodnostjo Evropske
unije in kako nasloviti problematiko državljanske participacije? Je Evropa
pripravljena na povečane migracije in medkulturno sobivanje? O teh in
številnih drugih pomembnih temah so razmišljali na 4-dnevni mednarodni
konferenci v Novem mestu, ki je potekala med 12. in 15. 6. 2019 v okviru
projekta “Europe is Cool”, ki se odvija pod okriljem programa “Evropa za
državljane”.
Mednarodnega dogodka v Novem mestu se je udeležilo kar 7 držav – 3 iz EU
(Slovenija, Hrvaška in Italija) in 4 ne-članice Evropske unije (Bosna in Hercegovina, Črna gora, Makedonija in Srbija), skupno pa bo v projekt vključenih preko
280 državljanov. Dogodek je organiziralo Društvo za razvijanje prostovoljnega
dela Novo mesto.
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“Europe is Cool” je namenjen podpori in spodbujanju temeljnih evropskih
vrednot ter krepitvi partnerskega sodelovanja. Projekt želi državljanom približati politike, vrednote in institucije EU. Konferenca “Evropa je kul” se je odvila z namenom podpore in promocije solidarnosti kot temeljnih vrednot
Evropske unije. V okviru razprave o Evropski solidarnostni enoti se je razpravljalo tudi o vključevanju migrantov na ravni Evropske unije.
Posebno pozornost je konferenca namenila tudi enakim možnostim za vse ter
migracijski politiki na ravni EU. V okviru dogodka se je odvil tudi terenski obisk
institucij s primeri dobre prakse v Ljubljani. Sočasno se med Festivalom migrantskega filma prikazujejo tudi dokumentarni filmi nekaterih partnerjev.
En del konference je bil posvečen tudi evropskemu letu kulturne dediščine
2018 ter medkulturnemu dialogu. V razpravo so se vključili tudi ugledni slovenski umetniki in pisatelji. V času dogodka je potekal mednarodni sejem kultur
in kulinarični sejem “Evropa je kul”.

Pomemben poudarek je bila tudi tema sodelovanja – državljanov in regionalnemu sodelovanju. V okviru dogodka je za občinske uradnike potekala tudi
okrogla miza o načinu delovanja za medsebojno sodelovanje oziroma mreženje.
Vsi vsebinski poudarki konference so želeli spodbujati evropsko državljanstvo,
mir in blaginjo narodov, krepiti državljansko udeležbo, spodbujati solidarnost v času krize, krepiti medkulturni dialog in sobivanje ter se zoperstaviti
stigmatizaciji priseljencev in ostalih manjšinskih skupin.
Poseben pečat je dogodku dal obisk novoizvoljenega slovenskega poslanca
Evropskega parlamenta, Milana Brgleza, ki je predstavil delo, vloge in ključni
pomen tega organa za Evropsko unijo. Dogodek se je sklenil s podpisom dogovora o nadaljnjem sodelovanju projektnih partnerjev.
Projekt bo posredno, skupaj s prvo informacijsko kampanjo »Mi smo Evropejci«, ki je potekala v obliki mednarodnega kviza o politikah in institucijah EU v
7 državah, dosegel kar 20.000 udeležencev. S projektnimi aktivnostmi se krepi
in spodbuja državljane članic in ne-članic EU, da se aktivno vključujejo v oblikovanje politik EU. Vsi udeleženci konference v Novem mestu so bili tudi
gostje, sedaj že tradicionalnega Tedna kultur, ki spodbuja medkulturni dialog
in sobivanje različnih kultur pri nas.
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Nadaljevanje bloga s prve strani:
Države, ki gostijo največje število beguncev, so: Turčija (približno 3,7 milijonov
beguncev), Libanon (pr. 1,5 miljona), Pakistan (pr. 1,4 milijona), Uganda (pr. 1,2
milijona), Sudan (pr. 1,1 milijon) in Nemčija (pr. 1,1 milijon), ki so (z izjemo Nemčije) tudi vse »sosednje države«. Glede na število ljudi, ki so zaradi politične, gospodarske in humanitarne krize prisiljeni zapustiti Venezuelo, bi morda na ta seznam
držav kmalu lahko uvrstili tudi Kolumbijo. Nikakor ni moj namen tehtati med različnimi vojnimi/kriznimi žarišči na svetu, vendar se mi vseeno zdi pomembno
omeniti, da mednarodna skupnost nedvomno veliko pozornosti namenja nekaterim – tistim, ki iz takšnega ali drugačnega razloga posegajo v geopolitične interese
držav globalnega Severa – in zelo malo ali skoraj nič pozornosti drugim – tistim, ki
se odvijajo recimo na območjih, kjer ni nafte ali drugih naravnih virov, po katerih
bi pohlepno posegale države globalnega Severa. Ena takšnih je bila recimo Ruanda, ko je leta 1994 mednarodna skupnost »obrnila hrbet« in dopustila genocid
nad Tutsiji.

Naj se vrnem k trditvi, da je izjemno težko priti do Evrope, še težje pa v Evropo in
v EU države. In kaj potem, ko nekomu uspe priti v trdnjavo Evropo ali celo v eno
izmed EU držav ali celo v prav željeno EU državo (Slovenijo?)? Ali imajo potem
ljudje razlog za »praznovanje«? Nekateri prav gotovo – vsaj z vidika, da so uspeli
zbežati in pribežati (in pri tem ostati živi). Nekateri kljub temu ne morejo praznovati, saj so izgubili preveč dragocenih ljudi, videli preveč groznih reči, ki jih še vedno preganjajo, in izgubili smisel v življenju, ki ga ni enostavno ponovno najti.
Brez tega pa življenje težko ponuja razloge za praznovanja.
In kako je iskati nov smisel v življenju v Sloveniji? Nimam odgovora. Odgovorov je
toliko, kot je begunk_cev. Predlagam vam, da sami vprašate katero ali katerega
izmed teh nekaj begunk_cev, ki živijo med nami (ni jih težko spoznati, Slovenija je
zelo majhna!).
Od leta 1995 do (junija) 2019 je v Sloveniji mednarodno zaščito dobilo samo 858
oseb (za ilustracijo – to je približno toliko, kot je prebivalcev majhne vasi, iz katere
prihajam jaz). Nekatere od njih so se iz Slovenije potem odselile, tako da po podatkih Urada za sprejem in integracijo migrantov trenutno v Sloveniji živi samo
okrog 570 oseb z mednarodno zaščito. Za primerjavo – v Sloveniji živi več kot
176.000 ljudi, ki niso slovenski državljani. Begunci torej predstavljajo približno
0,32% vseh migrantov / tujcev / priseljencev ali kakor koli že imenujemo to skupino ljudi, ki se mora (hoče) v slovensko družbo vključiti (integrirati ali asimilirati?).
V okviru projekta »Nacionalni mehanizem za evalvacijo integracije (NIEM)« smo
pripravili poročilo o izvajanju politik integracije upravičencev za mednarodno zaščito v Sloveniji, nato pa še primerjalno poročilo, ki zajema 14 EU držav.
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Obe poročili temeljita na podatkih za leto 2016, saj se je raziskava izvajala v
letu 2017, poročili pa pisali potem v letu 2018/2019. Projekt NIEM temelji na
predpostavki, da bi moralo oblikovanje migracijske in integracijske politike
temeljiti na zanesljivih uradnih podatkih – statističnih, pravnih, upravnih, finančnih in podatkih o javnih politikah. Brez tovrstnih informacij je težko oblikovati racionalno politiko, zato je pomembno ustvarjati in izvajati »politiko, ki
temelji na dejstvih«, tj. politiko, ki temelji na znanju in empiričnih dokazih.
Znotraj raziskovalnega dela projekta je bilo razvito orodje za spremljanje in
celostno vrednotenje integracije upravičencev do mednarodne zaščite ter za
prepoznavanje dobrih praks in ovir pri integraciji beguncev.
Glavne ugotovitve primerjalne študije (nekakšno povprečje stanja v 14 EU
državah):

- Kakovost politik integracije oseb z mednarodno zaščito se, kljub standardom,
ki jih določa pravo EU in mednarodno pravo, od države do države zelo razlikuje. Evropa še zdaleč ne zagotavlja enakih pogojev za begunce, da bi dosegli
boljše življenje.
- Med sektorji, ki si najbolj prizadevajo pomagati, sta v večini držav zdravstveni
in izobraževalni sektor. Veliko težje je za begunce na področju nastanitve
(javna stanovanja), zaposlovanja in usposabljanja.
- Države so veliko boljše pri zagotavljanju dostopa do pravic kot pri izvajanju
politik in ukrepov, ki potem v praksi zagotavljajo uživanje teh pravic (torej integracijo).
- Administrativne ovire so zelo razširjene, zlasti pri dostopu do stanovanj.

- Eden največjih izzivov evropskih držav je usklajevanje politik in vključevanje
lokalnih prebivalcev in beguncev v oblikovanje rešitev.
- Za razvoj in izvajanje svojih politik večina nacionalnih vlad ne deluje v partnerstvu s civilno družbo ter lokalnimi in regionalnimi vladami.
Tudi pri nas ne vem, če se vlada zaveda pomena in pomembnosti delovanja
civilne družbe. V Sloveniji deluje kar nekaj organizacij/iniciativ civilne družbe
(in posameznikov), ki si prizadevajo za izboljšanje integracijskih možnosti za
begunce (in migrante), ki nudijo različne oblike podpore pri vključevanju v
družbo in ki begunce ne tretirajo kot nemočne žrtve temveč kot sebi enakovredne ljudi z vsemi dobrimi in slabimi lastnostmi, ki jih vsak od nas ima. Pogosto namreč opažam (tudi v medijih), da se od beguncev (migrantov) pričakuje,
da so prijazni, delovni, vljudni, spoštljivi, pošteni, talentirani, izjemni (in še kaj)
ter da nimajo oz. vsaj ne kažejo nobenih slabih lastnosti. Zakaj že?

