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Uvodne besede 
predsednika društva

Gotovo ste že naveličani stalnega govoričenja o 
krizi, a vseeno menim, da bi radi izvedeli, kako se 
Humanitas sooča s tem izzivom. No, trenutno ne 
ravno slabo, čeprav se na obzorju kaže kar nekaj 
črnih oblakov. A več o njih malo kasneje.

Najprej v zvezi z botrstvom: čeprav smo v letu 
2011 izgubili več kot 20 botrov, je bila izguba več 
kot nadomeščena z novimi botri in trenutno je 
skupno število nekoliko višje kot lani, in sicer 459 
(20 za Slovenijo, ostali pa za Afriko). Hvaležni 
smo vsakemu botru, ki vztraja v teh težkih časih 
in omogoča svojemu varovancu, da zaključi 
šolanje. Tukaj bi se rad prav posebej zahvalil 
podjetju Planet Bio, ki trenutno sponzorira 12 
otrok – 8 v Afriki in 4 v Sloveniji. Upam, da se 
bo še kakšno podjetje ali organizacija odločilo 
posnemati ta primer. In ko sem že pri zahvalah, 
naj posebej omenim tudi Alenko Klopčič, ki je 
Humanitasu darovala dohodek od svoje knjige 
Od Samsa do Bakuja (več kot 1000 evrov). Toplo 
priporočam tudi njeno zadnjo knjigo Od Londona 
do Černobila. 

Naši lokalni predstavniki v Afriki so še vedno 
zelo aktivni: poleg tega, da vzdržujejo stike s 
šolami in družinami in tako zagotavljajo, da otro-
ci nadaljujejo šolanje in tako dosežejo, kolikor je 
le mogoče, iščejo še druge načine pomoči. Tako 
je bil v Gani uveden prehrambni program, ki 
zagotavlja, da se lahko tudi otroci iz najrevnejših 
družin zdravo prehranjujejo. V Bobo Dioulassou 
(Burkina Faso) se še vedno izvajajo zdravniški 
pregledi, nekateri otroci pa so vključeni tudi v 
vedno širši prehrambni program. V Busui (južna 
Gana) je šlo nekaj denarja iz naslova skupnostnih 
projektov za izgradnjo stranišč v lokalni šoli, v 
Larabangi (severna Gana) pa so začeli graditi 
sobe za goste s kuhinjo. Te prostore bodo lahko 
uporabljali tako prostovoljci kot obiskovalci, ki 
bodo namestitev plačali in s tem prinesli nekaj 
zaslužka. Upamo, da bomo kmalu v naš botrski 
program dodali še Haiti, najrevnejšo državo na 
zahodni polobli. Tam bomo uporabili nekoliko 

drugačen pristop kot odraz nekoliko drugačne 
situacije. Namesto da bi sponzorirali posamezne 
otroke, bodo botrski prispevki služili kot pomoč 
sirotišnici Rosa Mina v Port-au-Princeu, ki nudi 
dom več kot sedemdesetim otrokom različnih 
starosti in trenutno zelo težko drži glavo nad 
vodo.
 
Od zadnjega Humanopisa je bil Humanitas zelo 
uspešen pri pridobivanju evropskih sredstev za 
projekte, ki so namenjeni globalnemu učenju in 
dviganju zavedanja o razvojnih problemih. Vsako 
leto organiziramo veliko število delavnic v šolah 
in drugih izobraževalnih ustanovah ter seminarje 
za učitelje in vodje mladinskih skupin. Izvajamo 
tudi mnogo drugih aktivnosti, ki so namenjene 
širši javnosti, na primer Šola pod soncem, ki se 
odvija na ljubljanskih ulicah, in projekcije našega 
najnovejšega dokumentarnega filma, ki govori o 
odgovornem turizmu Nova destinacija: odgovor
nost. Film je bil narejen v okviru projekta, ki ga 
je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve. 
Naš trenutno največji projekt, ki ga tudi vodimo, 
vključuje partnerje iz Avstrije, z Madžarske in 
Slovaške in je namenjen razvoju mreže globalnih 
učnih centrov v srednji Evropi. S tem projek-
tom je povezana naša specializirana Hiša svetov 
(v Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani), ki 
ponuja obsežno zbirko knjig, filmov in gradiva, 
povezanega z mnogimi razvojnimi in okoljskimi 
temami; organiziramo tudi zanimive tematske 
večere v tej in drugih knjižnicah.

Upamo, da bomo imeli pri črpanju denarja 
za projekte še naprej toliko uspeha. Je pa 
zaskrbljujoče, da je Evropska unija ukinila neka-
tere načine financiranja, kar pomeni da je veliko 
več prijav na razpise, ki še obstajajo, in s tem 
večja konkurenca. Poleg tega traja veliko dlje, da 
EU povrne stroške že zaključenih aktivnosti, kar 
povzroča resne likvidnostne težave. Razočarani 
smo tudi nad tem, da je Ministrstvo za zunanje 
zadeve skoraj povsem prenehalo financirati 
razvojne projekte, in iskreno upamo, da bo na 
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tem področju prišlo do sprememb. Medtem pa 
se bomo trudili najti financiranje za projekte, 
katerih dolgoročni cilj je sprememba v mišljenju, 
ne samo v Sloveniji, ampak tudi v celotni Evropi, 
o sedanjih razvojnih modelih in spodbujanje 
drugačnih pogledov na pomembna globalna 
vprašanja.

Vse jasneje postaja, da sedanji sistem ne funk-
cionira – dejstvo je, da se stvari slabšajo že vsaj 
od osemdesetih let naprej – in da moramo iskati 
nove paradigme. Še posebej moramo razmisliti o 
konceptu rasti, kot ga vidimo danes, morda s tem, 
da uničujoči BDP, ki ne priznava pomembnosti 
okolja in dobrobiti ljudi, nadomestimo z »bruto 
domačo srečo«, kakor so to storili v Butanu. 
Slo vensko gospodarstvo je močno »zrastlo« v 
zadnjih dveh desetletjih in naša država je veliko 
bolj »bogata«, a kljub temu menda ni dovolj 
denarja za izobraževanje, zdravstvo in osnovne 
socialne pravice ter za zaposlovanje mladih. Ta 
zgodba je enaka v velikem delu »razvitega« sveta. 
Vsi delamo več in dalj, a kje so koristi od tega? 
In kaj je z družbenimi vrednotami – kaj se je 
zgodilo s poštenostjo, pravičnostjo in solidar-
nostjo? Tudi v mnogih afriških državah je »rast« 
visoka (leta 2011 naj bi Gana imela najhitreje 
rastoče gospodarstvo na svetu), pa vendar mora 
polovica Afričanov še vedno preživeti z manj 
kot 1,25 dolarja na dan. Podobno kot drugod po 
svetu tudi tukaj gospodarska rast koristi majhni, 
pogosto skorumpirani eliti (se vam to sliši nekako 
domače?), medtem ko večina prebivalstva ne čuti 
nobenih pozitivnih rezultatov, ravno nasprotno, 
vse slabše ji gre zaradi rastoče neenakosti. Me-
nim, da lahko vsi vidimo pomanjkljivosti eko-
nomije »prostega trga« in sedanjega globalnega 
trgovinskega sistema. Humanitas bo še naprej 
podpiral alternative, na primer pravično trgovino, 
in s svojimi globalnimi izobraževalnimi programi 
pomagal ljudem, da se začnejo spraševati o tem, 
kako svet funkcionira, in iskati nove, pravičnejše 
rešitve za probleme, s katerimi se soočamo.

David Limon

Do trajnostnega razvoja z odgovornim 
turizmom in pravično-trgovinskim 
povezovanjem v Burkini Faso

Projekt je nadaljevanje in hkrati nadgradnja 
projektov, ki v Burkini Faso - v mestu Bobo 
Dioulasso - potekajo od leta 2006. Namen pro-
jekta je povečati prihodek lokalne skupnosti in 
okrepiti ekonomsko in družbeno moč pravično-
trgovinskih proizvajalk in proizvajalcev ter 
obenem ohraniti naravno in kulturno dediščino. 
V ta namen projekt povezuje področje pravične 
trgovine in odgovornega turizma.  
V okviru projekta smo v letih 2010 in 2011 raz-
vili turistične aktivnosti v društvu Kafuli, preko 
katerih se turisti lahko neposredno seznanijo z 
lokalnimi prebivalci, njihovim delom, življenjem 
in izzivi, s katerimi se soočajo. Delavnice 
omogočajo vključevanje ranljivih skupin v eko-
nomijo in s tem prinašajo vir zaslužka, obenem 
pa gre del sredstev v roke društva Kafuli, ki jih 
vlaga v nove projekte. Pomemben del delavnic 
predstavlja osveščanje o odgovornem turizmu in 
pravični trgovini. Ponudba Kafulija je vključena 
tudi v ponudbo italijanske odgovorne turistične 
agencije Viaggi e Miraggi.
Ker je del projekta namenjen tudi ozaveščanju 
slovenskih turistov in turističnih agencij o 
pomenu trajnostnega in odgovornega turizma 
ter krepitvi povezovanja in sodelovanja med 
organizacijami s področja trajnostnega razvoja, je 
Humanitas v preteklem letu izvedel več pred-
stavitev projekta in ideje odgovornega turizma. 
Sestali smo se tudi s predstavniki različnih 
turističnih agencij. Pomemben del je bila okrogla 
miza »Nova destinacija: odgovorni turizem«, ki je 
potekala septembra v Slovenskem etnografskem 
muzeju. 
V podporo promociji so bile izdane brošure o 
odgovornem turizmu v slovenskem, francoskem 
in angleškem jeziku. Posnet je bil tudi film 
»Nova destinacija: odgovornost« s podnapisi v 
slovenščini, angleščini in francoščini. Za mlade 

je bil v začetku junija v sodelovanju z Umanotero 
organiziran koncert »Iskriva pozitiva – koncert z 
iskrico odgovornosti«. 
V letu 2012 smo film »Nova destinacija: od-
govornost« februarja predstavili na Grundtvig 
delavnici »How to Communicate About Human 
Rights in Mitteleuropa?« na Češkem, septembra 
na Encuentros konferenci o odgovornem turizmu 
v Portorožu ter marca v Okoljskem centru. 14. 
marca 2012 je tam namreč potekala predstavitev 
knjige »Od Londona do Černobila« avtorice 
Alenke Klopčič. Gre za drugo reportažno knjigo, 
ki jo je Alenka izdala pri založbi Eko knjiga, 
katere ustanoviteljica je. Celoten dobiček od 
projekta je avtorica tudi tokrat namenila društvu 
Humanitas. Alenka, ki je Humanitas podprla že s 
svojo knjigo »Od Samsa do Bakuja«, je o sode-
lovanju med Eko knjigo in društvom Humanitas 
povedala naslednje: »Nekje na poti svojega pisan-
ja, predvsem eko knjig za najmlajše, sem naletela 
na projekt odgovornega turizma ‘Nova destinaci-
ja: odgovornost’, ki ga izvaja društvo Humanitas, 
in zdelo se mi je, da lahko s svojimi potmi - med 
temi prednjačijo tiste poslovne narave, ki bi tako 
ali tako nastale - naredim še kaj dobrega in ne 
le povzročim emisije v ozračje, recimo namenim 
dobiček od prodaje takšne knjige organizaciji, ki 
opravlja hvalevredno delo.«

F.R.A.M.E. (Fair and Responsible Action 
in the Mediterranean Area) 

Preko širjenja zavesti o pravični trgovini, 
odgovor nem turizmu, odgovorni potrošnji in 
kulturnih izmenjavah kot konkretnih načinih za 
promocijo Sredozemske strategije za trajnostni 
razvoj skuša projekt izboljšati življenjske in de-
lovne pogoje marginaliziranih kmetov in obrt-
nikov zlasti v sredozemskih partnericah.
V letu 2011 je bil posnet dokumentarni  film 
Fair Tales, ki pripoveduje zgodbo o življenju 
pravičnotrgovinskih proizvajalcev v medi-
teranskem prostoru. Dostopen je na društvu 
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Humanitas. V okviru projekta F.R.A.M.E. 
smo v sodelovanju z Umanotero jeseni izdali 
priročnik o odgovornem turizmu in pravični 
trgovini z naslovom »Nova destinacija: odgovor-
nost«. Začeli smo tudi pripravljati slovenski del 
odgovornoturističnega vodiča za mlade po medi-
teranskih državah, konec leta pa je bil dodelan 
še program obiska Maroka, planiranega za leto 
2012. Obisk je namenjen prostovoljcem, ki sode-
lujejo v okviru Pravične trgovine.   
V letu 2012 smo organizirali številne dogodke in 
delavnice, meseca aprila pa je štiričlanska ekipa 
odšla tudi na študijski izlet na temo odgovornega 
turizma in pravične trgovine v Maroko. Na pot 
sta odšli prostovoljki iz 3muh - Elma Mušić in 
Ana Slavnič, fotografinja in novinarka Manca 
Juvan ter Rene Suša iz Humanitasa. V Hiši 
svetov in 3muhah smo organizirali tudi pred-
stavitev maroške ture in dražbo fotografij, katerih 
izkupiček bil namenjen ženski kooperativi v 
mestu Taliouin. Frame se je zaključil konec maja 
2012, ob zaključku pa smo pripravili še pub-
likacijo »Sredozemlje, jaz in moja potovalka«, ki 
je obenem potovalna beležka in hkrati brošura s 
koristnimi namigi za bolj odgovorno potovanje.

Global State of the Art

Projekt preko participatornih gledaliških tehnik 
(še posebej t.i. Theatre of the Oppressed oz. 
tehnika gledališča zatiranih) dviga ozaveščenost 
ter promovira globalno učenje, obenem pa 
spodbuja mlade, da delujejo v smeri družbenih 
sprememb in izmenjave znanj med vrstniki. V 
začetku leta 2011 smo sodelovali pri izvedbi 
vsebinskega seminarja o naslednjih temah: 
mediji (predstavljanje držav v razvoju), aktivizem 
(opis dobre prakse – Projekt Boks), diskrimi-
nacija (izvedba delavnice na temo). Ob koncu 
so udeleženci pripravili individualne načrte s 
pomočjo projektne skupine. V drugi polovici leta 
smo zbirali prispevke za priročnik, ki posamezne 
globalne teme povezuje s tehniko gledališča 
zatiranih. Izdan bo v drugi polovici 2012. V 
sodelovanju z gledališko skupino Transformator 
smo na dan boja proti fašizmu in antisemitizmu 
(9. november) na Prešernovem trgu v Ljubljani 
izvedli poulično gledališko akcijo, ki je nagovarja-
la mimoidoče naj nadomestimo diskriminatorne 

prakse z vrednotami solidarnosti in vključevanja.

Svet v nakupovalnem vozičku / The World 
in a Shopping Cart

Namen projekta je izboljšati zavedanje 
potrošnikov (zlasti mladih) o številnih vprašanjih, 
ki so povezana s proizvodnjo dobrin za našo 
vsakdanjo uporabo. Triletni projekt poteka v 
štirih državah, poleg Slovenije so vanj vključene 
še Češka, Slovaška in Grčija.
V letu 2011 sta bila v okviru projekta orga-
nizirana dva mednarodna seminarja. Eden je 
potekal januarja v Snežatnem v Sloveniji, drugi 
julija v Chanii na Kreti. Udeležili so se jih mladi 
(bodoči) mentorji delavnic iz vseh partnerskih 
držav.
Leto 2011 je bilo v veliki meri zaznamovano 
s pripravo materialov za globalno učenje. V 
slovenščino so bili prevedeni delovni zvezki na 
temo kakava, vode in bombaža ter filmi »Rigged 
rules« organizacije Oxfam. Slednji bodo vključeni 
na DVD, ki bo spremljal Priročnik z različnimi 
aktivnostmi, namenjen učiteljem in drugim mul-
tiplikatorjem. Priročnik bo izdan v drugi polovici 
leta 2012 in dostopen na www.humanitas.si.
Poleg materialov smo v sodelovanju s KED 
SmetUmet izdelali tudi interaktivno razstavo, ki 
je namenjena predvsem za šole in izobraževalne 
dogodke. Razstava je zamišljena tako, da bi kot 
del programa za globalno učenje potovala po 
šolah. 
V letu 2012 je razstava potovala v Maribor, na 
Ptuj, v Škofjo Loko ter na kampanjo Dovolj! v 
Ljubljano. V okviru tega projekta smo organizira-
li več delavnic na osnovnih šolah ter seminarje za 
učitelje (posamično in v sodelovanju s SLOGO) 
in nevladne organizacije. Natisnili smo priročnik 
»Svet med vrsticami«, namenjen za učitelje OŠ 
in SŠ ter podnaslovili filma »Cvetoči posel« in 
»Strupi se vračajo«. V sodelovanju s SLOGO se 
je posodobila spletna stran tuditi.si, aktivni pa 
smo bili tudi v okviru foruma DARE.

Srednjeevropska mreža za globalno od-
govornost / Central European Network for 
Global Responsibility (CENGR)

Leto 2011 je bilo v določenem pogledu za Hu-
manitas prelomno, saj smo poleg drugih projek-
tov kot glavni koordinatorji  začeli voditi večji 
evropski projekt, v katerega so poleg Slovenije 
vključene še tri države (Avstrija, Madžarska in 
Slovaška). Triletni projekt predstavlja vsebinsko 
nadaljevanje projekta GERC (Global Education 
Across Borders), ki je v Sloveniji, na Madžarskem 
in Slovaškem v letu 2009 vzpostavil Centre za 
globalno učenje. 
V okviru projekta CENGR se je v letu 2011 
nadaljevalo delovanje Centra za globalno učenje 
Hiše svetov, ki ima svoj prostor v Knjižnici Otona 
Župančiča in je vključena tudi v sistem COBISS. 
Dvakrat tedensko, ob torkih in četrtkih, deluje 
v njegovem okviru informacijska točka, prostor 
pa je namenjen tudi prirejanju manjših dogod-
kov. V letu 2011 sta se odvila dva: projekcija 
dokumentarnega filma Otrok vojak in diskusija s 
Kristino Božič (8.6.2011) ter diskusija z naslo-
vom »Kaj bo Palestini prinesla samostojnost« 
z Erikom Valenčičem in Jaberjem Elmasryjem 
(17.11.2011) ob drugi obletnici knjižnice.
V letu 2011 smo pripravili podlago za raziskavo 
o globalnem učenju in njegovi uporabi v praksi  
ter jo v sodelovanju z zunanjima raziskovalkama 
začeli izvajati. Prevedli in priredili smo priročnik 
»Skozi oči drugega« in se skupaj s petimi slo-
venskimi (bodočimi) trenerji globalnega učenja 
udeležili mednarodnega seminarja »Global Edu-
cation – Train the Trainer«. Izsledki raziskave in 
priročnik bodo dostopni na prenovljeni spletni 
strani http://www.gerc-net.info 
V letu 2012 smo aprila organizirali mednarodni 
seminar na temo kritične pismenosti Global 
Education through Critical Literacy na Jezer-
skem in med drugim izvedli naslednje dogodke: 
3.4.12 okrogla miza Naravna zelišča in farma-
cevtska zdravila, knjižnica Bežigrad, 30.5.12 
Pot tkanin in oblačil, 15.6.12 Islam v spirali 
nestrpnosti v HS, 20.6.12 Igre sveta v parku 
Tabor, 29.8. Razglašam vaju za ajvar in ženo: dva 
Italijana v Sloveniji, 23.10.12 Človekove pravice, 
meje privatizacije? in drugi.

Program globalnega učenja za šole

V letu 2011 smo se odločili za celosten pristop 
globalnega učenja za šole in oblikovali program, 
ki zajema delavnice za učenke in učence zadnje 
triade OŠ ter dijakinje in dijake SŠ, seminarje 
za učiteljice in učitelje, gostovanje interaktivne 
razstave ter izposojo izbranega gradiva šolski 
knjižnici. V ta namen  smo oblikovali brošuro za 
šole, ki zajema celotno ponudbo. 
Spomladi 2011 so se pričeli dogovori glede 
usposabljanja novih mentorjev delavnic oziroma 
multiplikatorjev na področju globalnega učenja 
in do konca leta se je zvrstilo več usposabljanj, 
na katerih so bodoči mentorji spoznavali teo-
rijo globalnega učenja in metode ter konkretne 
delavnice, s katerimi društvo deluje v šolah. 
Vzpostavili smo tudi hospitacije multiplikator-
jev pri delavnicah. Tako smo usposobili okrog 
10 multiplikatorjev, ki bodo lahko nadaljevali z 
delovanjem v začrtani smeri. 
V letu 2011 smo izvedli delavnice za 632 učencev, 
dijakov in študentov, tri seminarje za vzgojiteljice 
v vrtcih in en seminar za učiteljice in učitelje 
Srednje trgovske šole v Mariboru s skupaj 60 
udeleženci. Izbrane knjige in druge materiale s 
področja globalnega učenja smo izposodili 
dvema šolama. 
Na srednji trgovski šoli v Mariboru smo izve-
dli celoten program globalnega učenja. Takšen 
pristop se je izkazal kot zelo dober, saj so vsi 
sodelujoči v učnem procesu seznanjeni z glo-
balnim učenjem, poleg tega pa imajo možnost, 
da se s posameznimi temami spoznajo še bolj 
poglobljeno s pomočjo materialov, ki so na voljo 
v šolski knjižnici, in razstave, ki ostane na šoli več 
časa. 

Šola pod soncem 

Tradicionalna poulična akcija Šola pod soncem se 
je leta 2011 odvila 25. maja pod sloganom “Pravi-
ca za vse”. Potekala je na Čevljarskem mostu v 
Ljubljani. V okviru akcije so se izvajale različne 
dejavnosti: interaktivna razstava o odgovornem 
potrošništvu, igra ristanci sveta, lutkovna pred-
stava na temo migracije in solidarnosti. V okviru 
akcije smo spregovorili o pravici do dostojnega 
dela, plačila, čistega okolja, prostega časa, pri tem 
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Podnebne spremembe so postale ena izmed 
glavnih okoljskih tem in tudi problematik. 
Dotikajo se  številnih področij pravic, politike, 
gospodarstva in znanosti, saj predstavljajo vse bolj 
resno grožnjo svetu in življenju ljudi. Posledice 
podnebnih sprememb – težave z oskrbo z vodo 
in posledično s hrano, zvišanje temperature, 
spremembe v količini in porazdelitvi padavin, 
številčnejši ekstremni vremenski pojavi, okoljske 
migracije, možnosti oboroženih spopadov – bodo 
po napovedih strokovnjakov na naša življenja in 
okolje vplivale predvsem negativno. Podnebne 
spremembe, ki jih povzroča človek, so grožnja, 
s katero se sooča naš planet. S kurjenjem fo-
silnih goriv, intenzivnim kmetijstvom in sečnjo 
gozdov v ozračje izpuščamo ogromne količine 
plinov. Dejstvo je, da je prišlo do povišanja 
emisij zaradi pretiranega izkoriščanja naravnih 
virov in skokovite rasti prebivalstva, in ker imajo 
emisije (držav) čezmejne učinke, bomo posledice 
podnebnih sprememb čutili povsod. Vendar se 
žal ne zavedamo dovolj, da je podnebje skupno 
vsem Zemljanom in da z njimi živimo v ekološki 
soodvisnosti.
Napovedi kažejo, da bodo najbolj prizadete 
države v razvoju, oziroma države globalnega juga, 
saj je njihova sposobnost prilagajanja posledicam 
spreminjanja podnebja omejena. Ravno te države 

Podnebne spremembe

namreč nosijo največje breme podnebnih spre-
memb, čeprav gre vzroke zanje iskati predvsem v 
dejavnostih razvitih držav, torej držav globalnega 
severa.

Kako je z vodo?

Voda pokriva večji del površine našega pla-
neta, toda delež pitne vode predstavlja le manj 
kot odstotek.  Pri vsakem srečanju z vodo se 
moramo zavedati, da je njena trenutna funkcija 
le del kroženja vode v naravi. Za oskrbo s pitno 
vodo imamo v Sloveniji preko 1000 vodovodnih 
sistemov, ki skupaj oskrbujejo preko 90 odstot-
kov prebivalcev, vsak prebivalec Slovenije pa v 
povprečju porabi 150 litrov vode na dan. Večina 
vode iz javnega vodovoda se v Sloveniji načrpa 
iz podzemnih virov, letu 2009 je bil ta delež 
97-odstoten. 
Podnebne spremembe se najjasneje odražajo 
v širjenju puščav in posledičnem pomanjkanju 
vode, ki je bistvenega pomena za preživetje, 
zaradi spremenjenih razmer pa je na udaru pride-
lovanje hrane. Vse to povzroča razseljevanje ljudi, 
ki so zaradi našega preobremenjevanja podnebja 
prisiljeni zapuščati domove. Glavni problem pri 
tem je, da ti ljudje po mednarodnem pravu niso 
priznani kot begunci (podnebni begunci), zato 

pa smo ljudi spodbujali tudi k razmišljanju o tem, 
kaj lahko sami naredijo oziroma že počnejo, da te 
pravice uresničujejo. Pri pripravi in izvedbi celot-
nega dogodka so sodelovali prostovoljci.
6. septembra 2012 smo na Kongresnem trgu sku-
paj z društvom Focus v okviru kampanje Dovolj! 
organizirali Šolo pod soncem: Imate dovolj točk 
zvestobe? (www.dovolj.si). Dogodek so popestrili 
člani Improleptike ter govorci Samo Brežan, 
Magda Šmon, Dušan Enova in Nina Šoštarič, z 
dogodkoma pa smo želeli opozoriti na odgovor-
no potrošnjo in spodbuditi k razmišljanju, kaj 
pomeni kakovost življenja ter kako pojmujemo 
razvoj in rast, kar je v zadnjem času vse bolj 
aktualno.

Kot vsebinska in finančna podpora obstoječim 
projektom in aktivnostim so se v letu 2011 
in 2012 izvajali še naslednji projekti: »Global 
Education Across Borders« (Učna partnerstva 
Grundtvig), Program za mlade »Mladi za glo-
balno solidarnost« (MŠŠ), »Mladi ustvarjajo Hišo 
svetov« in »Mednarodne mladinske aktivnosti« 
(MOL), »S Slogo(m) do učinkovitega razvojnega 
sodelovanja II« (MJU), »We care! – Youth for a 
Responsible Present« (Svet Evrope) »Hiša svetov 
– prostor za mlade« (MOL), »Mladi za globalno 
solidarnost« (MOL), sofinanciranje projekta 
Central European Network for Global Respon-
sibility v okviru Javnega poziva Ministrstva za 
zunanje zadeve in drugi. 

Mateja Kraševec in Tina Lazar
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jim ob iskanju novega in varnega zavetja pomoč 
žal ne pripada.
Na vodo in vplive podnebnih sprememb se 
navezuje tudi predvideno pogostejše ponavljanje 
padavinskih ekstremov. To pomeni, da se ne 
bo le povečalo onesnaženje zaradi površinske 
odtekajoče vode, temveč se bo poslabšalo tudi 
obnavljanje zalog podzemnih voda, zaradi česar 
bo večkrat prišlo do poplavljanja. Povečati se 
utegnejo tudi trajanje, intenzivnost in pogostost 
sušnih obdobij. Spremenjeni vzorci padavin bi 
tako lahko vplivali na stanje razpoložljivih virov 
površinske vode, kar bi povzročilo večjo porabo 
podzemnih voda. Seveda so ti vplivi odvisni 
od jakosti, trajanja in prostorske razširjenosti 
pomanjkanja deževja, vendar tudi od okoljske in 
družbeno-ekonomske ranljivosti prizadete regije.

Vpliv podnebnih sprememb na vodne vire 
v Sloveniji

Slovenija je kot pogodbenica Kjotskega protokola 
zavezana k zmanjšanju svojih emisij toplogrednih 
plinov. Ker pa slovensko politiko do podneb-
nih sprememb pogosto vodi miselnost, da smo 
premaj hni, da bi lahko kakorkoli vplivali na 
globalno sliko, v podnebni politiki žal ne igramo 
aktivne vloge. Vendar to ne more pomeniti, da 
ne smemo zavzeti aktivnih stališč. Poraba vode, 
ki presega trajnostno mejo, lahko škodljivo vpliva 

na mokrišča, na obalne ekosisteme in jezera v 
alpskih regijah, ki so še posebej občutljiva na 
podnebne spremembe. Obenem so to območja, 
kjer je pričakovati največje in najhitrejše spre-
membe.
Izpostavljenost suši se pri nas počasi povečuje 
zaradi vedno večje porabe vode v nekaterih sek-
torjih in regijah ter zaradi podnebnih sprememb, 
ki bodo vplivale predvsem na kmetijski pridelek.  
Kmetijstvo je torej ob neugodnih podnebnih 
razmerah najbolj ranljiva človekova dejavnost, 
zato je potratna raba vode za namakanje še toliko 
bolj zaskrbljujoča. Pomanjkanje vode bo postalo 
še bolj pereč problem z vse večjim tekmova-
njem med sektorji. Največ vode se tako porabi v 
kmetijstvu, industriji, prometu, turizmu ipd., torej 
v gospodarske namene.
Boj proti nevarnim posledicam podnebnih 
sprememb je del boja za humanost in človeštvo. 
Za zmago so potrebne dolgoročne spremembe na 
več področjih, denimo v potrošnji in proizvodnji 
energije, in mednarodno sodelovanje. Predvsem 
pa zahteva zmaga v tem boju dolgoročne spre-
membe v našem dojemanju okoljske soodvisnosti, 
dolžnostih do prihodnjih generacij ter v načinu 
razmišljanja o socialni pravičnosti in o človekovih 
pravicah. Posledice zdaj težko preprečimo, lahko 
pa se nanje ustrezno pripravimo.

Ajda Pistotnik

Ko Burkina Faso pride 
v Slovenijo ...

»Je kar mrzlo tukaj pri vas,« pravi Adiara, ko 
se novembra 2011 srečava v Ljubljani. »Sem si 
izposodila plašč, kapo in rokavice, ampak je še 
vedno mraz.« 
Adiarra Traore, tkalka in umetnica iz 
zahodnoafriške države Burkina Faso in članica 
burkinafaškega društva Kafuli (partner Humani-
tasa v Burkina Fasu), je po napornem in mu-
kotrpnem potovanju v začetku novembra 2011 
končno prispela v Slovenijo. Kot veliko število 
Afričanov, ki želijo zaradi službenih dolžnosti ali 
oddiha po legalni poti vstopiti v Evropsko unijo 
(o tem, kaj se dogaja z nelegalnimi, raje sploh 
ne govorimo), je imela na schengenski meji v 
Franciji ogromno težav. Po mnenju francoskih 
carinikov in policistov Adiarra ni imela ustreznih 
vabil in zadostne količine denarja, čeprav smo na-
pisali, da bo društvo Humanitas krilo vse stroške, 
hkrati pa so nam na ambasadi v Burkina Fasu 
zagotovili, da so papirji ustrezni. Neomajno in 
arogantno francosko osebje je zato Adiarro brez 
ustreznih in zadovoljivih pojasnil poslalo nazaj v 
Burkina Faso. Pri tem ji niso omogočili telefon-
skega klica niti zavrnitve deportacije za 24 ur 
(do česar ima pravico), tako da so brez slabe vesti 
kršili večje število njenih pravic.  »Niso zavrnili 
samo mene,« pravi, »brez ustreznega razloga so 

pet ljudi takoj naslednje jutro poslali nazaj, od 
koder so prišli. Tudi takšne, ki so v Francijo pri-
potovali zaradi zdravstvenih razlogov in so čakali 
na operacijo.«
Po še enem nesrečnem preizkusu (težave z vizo 
na meji v Burkina Fasu) je Adiarri le uspelo priti 
v Slovenijo. Končno smo si oddahnili. Adiarra je 
ena izmed prvih članic burkinafaškega društva 

Kafuli in ena izmed njegovih soustanoviteljic. 
Ideja, da bi obiskala Slovenijo, je bila v zraku 
že več let in leta 2011 smo jo na Humanitasu s 
finančno podporo Sveta Evrope le uresničili. 

Adiarra se predstavi na pravičnem zajtrku v trgovini 3MUHE.

Tradicionalna tehnika barvanja v Burkina Fasu bogolan. 
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Kdo je Adiarra Traore?

Čeprav je o mrazu veliko slišala v naših pripo-
vedovanjih, jo je občutek na lastni koži kljub 
temu presenetil. Ne glede na to je vztrajno hodila 
naokoli, si ogledovala Ljubljano in hodila po 
sestankih, ki smo jih organizirali. Adiarra je

Slovenijo obiskala kot predstavnica društva 
Kafuli. Gre za nevladno organizacijo v Burkina 
Fasu, s katero Humanitas sodeluje na področju 
botrstva, pravične trgovine in odgovornega 
turizma. Adiarra v okviru društva vodi skupino 
ženskih tkalk, tkalka in umetnica pa je tudi 
sama. Še posebej je vešča tradicionalne tehnike 
naravnega barvanja bogolan. Namen obiska je bil 
dvojen: po eni strani se je Adiarra želela seznaniti 
z delovanjem pravične trgovine v Sloveniji in 
delovanjem evropskega pravičnotrgovinskega 
trga, ogledati pa si je želela tudi različne tekstilne 
vzorce in s tem dobiti ideje za nove tkalske iz-
delke, ki bi bili ustrezni za slovenski trg. Po drugi 
strani smo želeli z njenim obiskom širiti idejo 
pravične trgovine in delovanja društva Kafuli 
ter tudi pomen opolnomočenja žensk v Burkina 
Fasu. S svojo karizmo, odločnostjo in nasmehom 
Adiarra svoje občinstvo pritegne, da ji sledi v pri-
povedovanju njene osebne zgodbe, ki se prepleta 
z njenim delom in delom društva Kafuli. 
Adiarra, rojena v Slonkoščeni obali, že celo 
življenje živi v Burkina Fasu,  večji del v drugem 
največjem mestu Bobo Dioulasso. Adiarra je pri 
15 letih rodila punčko in takrat sta se ji odrekla 
oče in fant. Ostala je na cesti, sama z otrokom. 
Pričela je opravljati številna priložnostna, slabo 
plačana dela: od pletenja kitk do čiščenja v 

hotelu. Tam je leta 2000 spoznala Evo Marn, eno 
izmed ustanoviteljic društva Humanitas.  Tako 
se je pričela pot Adiarre kot umetnice, tkalke in 
glasnice pravične trgovine. Opravila je številne 
tečaje, od tradicionalnih tehnik barvanja do 
opismenjevanja. Skupaj s Seydoujem Ganou-
jem, predsednikom društva, so ustanovili Kafuli, 
ki danes deluje na področju botrstva, pravične 
trgovine in odgovornega turizma. Leta 2008 se je 
v okviru projekta Umanotere, slovenske fundacije 
za trajnostni razvoj, skupaj z 10 ženskami iz 
lokalnega okolja usposobila v tkanju, ki tradicio-
nalno velja za moški poklic. »Moja velika želja 
je,« razlaga Adiarra, »da bi nekoč imela center za 
mlada dekleta, ki zaradi različnih razlogov niso 
v sistemu izobraževanja, in bi jih izobraževala 
v tkanju, barvanju in drugih tehnikah, ki jih 
poznam.« Adiarra ima danes dva otroka, živi pa 
skupaj z mamo, sestrama in njunimi otroki. 

Od 3muh do Bojze

V času bivanja v Ljubljani smo organizirali 
številne dogodke. V okviru pravičnega zajtrka v 
pravični trgovini 3muhe v Ljubljani je Adiarra 
predstavila tehniko naravnega barvanja bogolan, 
spregovorila pa je tudi o svojem delu, delu društva
Kafuli in o svojih občutkih v Sloveniji. 

Organizirali smo tudi 3-dnevni tečaj bogo-
lana, kjer so se lahko posamezniki preizkusili v 
tehniki in pobarvali svoj kos blaga. Adiarra se je 
udeležila tudi potopisnega predavanja o Burkina 
Fasu predstavnice društva Humanitas v knjižnici 
Bežigrad, s predstavnico društva Voluntariat 
Katjo Celin pa je obiskala pravičnotrgovinskega 

Obiskovalci na pravičnem zajtrku z Adiarro v trgovini 3MUHE.

Rastline in drevesno lubje, iz katerih Adiarra proizvaja barve 
za tehniko barvanja bogolan. Foto: Manca Juvan.

uvoznika EZA v Avstriji. Adiarra namreč pre-
grinjala, ki jih izdeluje, prodaja tudi preko EZE. 
Z Adiarro smo se odpravili tudi po trgovinah, 
kjer si je lahko ogledala različne tekstilne izdelke 
in vzorce. »Vprašaj, če lahko fotografiram,« mi 
je nenehno govorila, »saj bi rada preizkusila te 
vzorce doma.« 
Seveda pa smo del njenega časa zapolnili tudi s 
turističnimi pohodi in ogledi. V Ljubljani smo 
jo poleg klasičnih turističnih točk peljali še na 
ogled Metelkove in okupiranega prostora Bojza, 
kjer se je, kot je povedala, počutila zelo domače. 
»Mogoče bi morala jaz tudi ostati tukaj in vsem 
povedati, kaj se mi je na meji zgodilo in kako me 
je EU zavrnila.« Peljali smo jo tudi na slovensko 
obalo, pokusila pa je tudi izdelke slovenske kuli-
narike, od jote do domačih salam.

Mraz je konec novembra vedno bolj pritiskal, 
jutra so bila meglena, pričela se je zima. »Čas je, 
da grem domov,« je po treh tednih bivanja v Slo-
veniji povedala Adiarra. »Saj ne, da mi tukaj ni 
všeč, pot je bila zame pomembna tako profesio-
nalno kot osebnostno. A moj dom je v Afriki.« 

Burkina Faso se ponaša z bogato kulturo obrt-
nih dejavnosti in umetnosti, filmsko industrijo, 
mešanico številnih etničnih skupin in verskih 
skupnosti, raznovrstne kulinarike ter razgibane 
narave. Hkrati se velik del prebivalstva sooča 
z vrsto izzivov, kot so onesnaženost okolja ter 
visoka stopnja revščine, nepismenosti in brez-
poselnosti. Država je v svetu znana po filmski 
industriji in filmskem festivalu FESPACO, ki 
že od leta 1969 vsaki dve leti poteka v glavnem 
mestu Ouagadougou. Burkina Faso je ena izmed 
najbolj filmsko produktivnih držav v Afriki.  
Poleg filmskega festivala FESPACO Burkina 
Faso slovi tudi po svetovnem bienalu obrti in 
umetnosti SIAO. Več kot milijon prebivalcev se 
ukvarja z eno izmed oblik obrti oziroma artisanat, 
kamor štejejo vse, kar je izdelano ročno. 

KAFULI je naš lokalni partner, neodvisna in 
neprofitna organizacija, katere cilji so krepitev 
lokalnih skupnosti, pomoč pri izobraževanju, 
spodbujanje tolerantnosti in enakopravnega 
obravnavanja žensk in drugih ranljivih skupin 
prebivalstva. Predsednik te burkinske nevladne 
organizacije je gospod Seydou Ganou, nekdanji 
učitelj, kasneje ravnatelj, zdaj pa svetovalec za 
izobraževanje. V sodelovanju z njim in osta-
limi člani društva je Humanitas zadnjih 10 let 
razvijalo projekt botrstva, pravične trgovine in 
odgovornega turizma.

Več o društvu Kafuli na: http://kafuli.org 

Barbara Vodopivec 

Tečaj bogolana v Ljubljani. Foto: Manca Juvan.
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Kenija je bila že dolgo na vrhu mojega seznama 
želja. Deloma, ker sem jo občudovala, spoštovala 
in imela željo po odkrivanju in spoznavanju 
neznanega, deloma pa zaradi mojega poklicnega 
delovanja na področju turizma.
Največji razlog za obisk je bil majhen, prečudovit 
fantek, ki sem ga »spoznala« pred sedmimi leti. 
Takrat sem na fotografiji videla njegove majhne 
in živahne očke in takoj sem vedela, da se bova 
enkrat videla.
S Humanitasom sem se srečala povsem po 
naključju, ko sem prebirala in raziskovala pro-
blematiko botrstva. Njihov sistem in način dela, 
ki sta bila takrat osredotočena le na oddaljeno 
Afriko, sta mi bila takoj všeč. Predvsem pa me je 
prepričal njihov odnos do otrok.
Srečanja s Panavisom sem se neizmerno veselila, 
a hkrati tudi malce bala. Ne toliko zaradi njega, 
temveč zaradi mojih reakcij, kar je mogoče 
malo egoistično. Nisem vedela, kako bo, ko ga 
bom prvič videla, kako bova komunicirala, se bo 
ustrašil ... Vsi dvomi in strahovi so se izkazali za 
neupravičene. Tisto sekundo, ko sem ga prvič 
zagledala, sem pozabila na vse. Ko je proti meni 
hodil najbolj prijazen in najlepši fantek na svetu, 
odločen, radoveden in z malce sramežljivosti v 
očeh, se mi je ustavil čas.
Ure, ki sem jih preživela z njim, njegovo družino 
in lokalnim predstavnikom Humanitasa, so mi 
dale ogromno in bodo v meni za vselej pustile 
nepozaben pečat. Ko danes pomislim nanj in 

PANAVIS IN KATARINA

njegovo družino, me prevzamejo prijetni občutki, 
saj vem, da je zdrav, srečen, da je zanj v internatu 
odlično poskrbljeno, od mojega obiska pa je tudi 
bolj priden v šoli.
Zapustiti dom, starše in družino ter oditi v inter-
nat, je želja mnogih otrok v Keniji, a le nekateri 
si to lahko privoščijo. Tam imajo (končno) svojo 
posteljo, zagotovljen vsaj en obrok dnevno, v 
bližini pa je tudi zdravnik.
Po prihodu domov sem potrebovala kar nekaj 
časa, da sem se dokončno pomirila in se začela 
zavedati, da je vse v najlepšem redu. Spoznala 
sem, da Panavis ne pogreša stvari, ker jih ne poz-

na, da pa lahko jaz, ob pomoči društva, ogromno 
spremenim na bolje. Še vedno me dostikrat pre-
ganjajo določene slike, ki so povsem nepovezane 
med seboj: njegovo navdušeno pripovedovanje in 
igranje nogometa; velik napis  »AIDS« na šolski 

tabli; njegov pogled, ko je prvič videl jezero; 
najbolj življenjski trenutek, ki se mi je zgodil, 
ko mi je njegova teta povedala, da je okužena z 
AIDS-om, Panavis pa ne in da ga redno testirajo; 
kako je prvič v življenju v rokah držal sladoled; 
kako je med sošolce razdelil sladkarije, ki jih je 
dobil za darilo; kako me je učil šteti in kako je pel 
pesmico; kako mi je obljubil, da se bo učil in bo 
postal nogometaš; kako se smeji, ko mi skupaj z 
družino razkazuje svoj dom ... 

Dogodki v zadnjih nekaj letih, odkar so borzni 

in drugi milni mehurčki pričeli pokati kot po 
tekočem traku, so vplivali tudi na pravično 
trgovino. Gibanje, ki ga zagovorniki vidijo kot 
uspešno oz. bolj pravično alternativo casino 
kapitalizmu, nasprotniki pa kot ekonomski 
nestvor, ki ne upošteva pravil tržne ekonomije, 
dosega v teh prelomnih časih dokaj mešane 
rezultate. Potrošniki svoje zaupanje izkazujejo 
(tudi) z nakupi, vendar imajo pomembno vlogo 
pri doseganju dobrih prodajnih rezultatov tudi 
drugi, zlasti nevladne organizacije in predvsem – 
trgovci. 

Po zadnjih podatkih1 organizacije Fairtrade 
Foundation iz Velike Britanije (države, v kateri 
se proda največ izdelkov pravične trgovine) je 
prodaja izdelkov pravične trgovine leta 2011 
poskočila za 12 % v primerjavi s prejšnjim letom. 
V obdobju krčenja gospodarske rasti in padca 
prodaje številnih izdelkov (npr. tudi hrane iz 
ekološke pridelave) nas to lahko le preseneča. 
Zakaj, za vraga, bi kdo še naprej kupoval 
 precenjene izdelke iz krajev ‘nekje bogu za 

hrbtom’, če pa moramo najprej misliti nase in na 
svoje križe in težave? 
Odgovor postane bolj jasen, ko pogledamo, kdo 
so bili nosilci sprememb in povečanja prodaje 
– skoraj izključno velike verige supermarketov 
(Sainsbury, Tesco, M&S …). Številne med njimi 
so se odločile, da celotne linije izdelkov (zlasti 
banan in sladkorja) spremenijo v linije pravične 
trgovine in da te izdelke ponudijo po ceni, ki 
se ne razlikuje od cen »običajnih« izdelkov. 
Domnevamo lahko, da sta razloga za tovrstno 
odločitev vsaj dva: v času, ko so se borzne 
špekulacije preselile s trgov vrednostih papirjev 
na trge surovin, so te cene občutno poskočile in 
kmalu dosegle rekordne vrednosti. Ker so torej  
»običajni« dobavitelji zaradi tega postali izjemno 
dragi, so proizvajalci izdelkov pravične trgovine 
nenadoma postali cenovno izjemno konkurenčni, 
saj je njihova cena presegala tržno ceno le še za 
5 % (kolikor znaša socialna premija pravične 
trgovine). Drug razlog tiči v tem, da podjetja – 
podobno kot to pogosto počnemo ljudje – v prvi 
vrsti mislijo predvsem nase. 
Treba je priznati, da znajo (zlasti velika) podjetja 

1Fairtrade Foundaton: RESPONSIBLE CAPITALISM?  NEW FAIRTRADE FIGURES SHOW BUSINESS IS CHANGING FOR GOOD, 
27. feb. 2012, dostopno na: http://www.fairtrade.org.uk/press_office/press_releases_and_statements/february_2012/responsible_capitalism.aspx 

Sem pomirjena. In vesela. Naš naslednji  »družinski 
projekt« je postavitev malega kokošnjaka ob hiši ...

Katarina Kerk

Nenavadni časi zA 
pravično trgovino
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zelo dobro misliti nase. V trenutku, ko so cene 
tako rekoč vseh (prehranskih) dobrin poskočile, 
so prepoznala priložnost, da s svojim novim 
pristopom pritegnejo pozornost potrošnikov.  
Navsezadnje: če je cena običajnih banan in banan 
pravične trgovine enaka – katere bodo izbrali 
potrošniki? Za podjetja je v danih razmerah 
odločanje za prodajo izdelkov pravične trgovine 
tako rekoč win-win situacija. Ker se vstopne cene 
tako rekoč ne razlikujejo od cen običajnih izdel-
kov, hkrati pa lahko ponudijo nekaj  »več«, kar jih 
razlikuje od siceršnjih artiklov.
Vsa rast prodaje pravične trgovine se tako dogaja 
v supermarketih, specializirane trgovine pa se 
soočajo z vedno večjimi težavami. Za Slovenijo 
razpoložljivi podatki o prodaji v supermar-
ketih niso na voljo, a v ljubljanskih 3muhah 
prodaja stagnira, mariborska trgovina pa je bila 
lani prisiljena zapreti vrata. Tudi v sosednjih 
državah – Avstriji in Italiji –, kjer je pravična 
trgovina mnogo bolj razvita, se soočajo s podob-
nimi težavami. Čeprav trenutne razmere očitno 
prinašajo tudi priložnosti, je veliko vprašanje, 
kdo jih je sposoben izkoristiti. Strukturne 
spremembe,  ki se dogajajo – prehod velikih 
verig na sto odstotno nabavo nekaterih dobrin 
pravične trgovine, postavljajo pred organizacije, 
ki se ukvarjajo s pravično trgovino, pričakovanja, 
ki so jim kos le največje med njimi, takšne, ki 
velike verige specializiranih uvoznikov sploh ne 
potrebujejo. 

Očitno smo torej priča trenutku, v katerem so 
pravično trgovino (vsaj po obsegu prodaje) pričela 
prevzemati velika transnacionalna podjetja – nav-
sezadnje največ kave iz pravične trgovine proda 
Starbucks. Kakšne bodo dolgoročne posledice 
tega, je težko napovedati, saj utegnejo nihanja 
na svetovnih trgih dobavne cene spet potisniti 
navzdol, kar utegne zmanjšati privlačnost PT za 
velike verige. Hkrati pa seveda večja ponudba 
izdelkov iz pravične trgovine v supermarketih 
pomeni nekoliko manjši obisk v specializiranih 
trgovinah. 
V Sloveniji zaenkrat še nobena od velikih verig ni 
prevzela britanskega modela dobavljanja izdel-

2Fairtrade Foundation: The Arabica Coffee Market 1989-2011. Dostopno na: 
http://www.fairtrade.org.uk/includes/documents/cm_docs/2011/A/1_Arabica%20Price%20Chart%2089-11.pdf
EZA: Annual report 2010/2011. Dostopno na:  http://doku.cac.at/eza_annual_report_2010-11.pdf

kov iz pravične trgovine, tako da ti zaenkrat še 
ostajajo na obrobju. Ker se tudi pri nas pričenjajo 
poznati posledice rastočih cen surovin, posta-
jajo izdelki pravične trgovine cenovno vse bolj 
privlačni. V nekaterih primerih so celo cenejši 
od izdelkov iz  »običajne« trgovine, skoraj 
brez izjeme pa so cenejši od izdelkov ekološke 
proizvodnje, s katerimi so pravzaprav primerljivi, 
saj imajo tako rekoč vsi prehrambeni izdelki 
pravične trgovine (v Sloveniji) tudi certifikat 
ekološke proizvodnje. 

Cenovne konkurenčnosti žal ne spremlja  
povečano povpraševanje kupcev, kar vodi v 
nekoliko nenavadno cenovno spiralo. Namreč, 
zaradi višjih dobavnih cen (odkupna cena kave 
iz pravične trgovine je narasla za skoraj trikrat 
v zadnjih nekaj letih)2 so se zmanjšali zaslužki 
uvoznih organizacij, ki so želele ohraniti nizko 
maloprodajno ceno. Številni med njimi – tudi 
avstrijska EZA3, preko katere Odjuga (slo-
venska zadruga za pravično trgovino) dobavlja 
večino svojih izdelkov, so se zaradi tega znašli 
v finančnih težavah, saj bi ob nespremenjenih 
maloprodajnih cenah ostali brez zaslužka. Rela-
tivno nižjih cen izdelkov pravične trgovine (v 
primerjavi z ostalimi) žal ni spremljala ustrezna 
rast potrošnje, kar je vodilo v ponovno višanje 
veleprodajnih cen, to pa se utegne poznati tudi na 
cenah v maloprodaji. 

Priložnost cenovne ugodnosti tako utegne ostati 
neizkoriščena zaradi neodzivnosti na strani 
potrošnje, kar utegne cene izdelkov pravične 
trgovine ponovno dvigniti in jih s tem spet vrniti 
v segment »prestižnih« izdelkov, kamor pravza-
prav ne sodijo. Vsaka država je v tem oziru neko-
liko posebna in pozitivnih izkušenj od drugod ni 
vedno lahko prenesti v lastno okolje.

Rene Suša

Poletje in jesen 2011 - 
reportaža s Haitija

Čeprav se to na prvi pogled ne zdi, je Haiti po vseh 
pričevanjih ena najbolj prekletih dežel. Morda se 
je takšna usoda začela že davnega leta 1804, ko je 
Haiti postal prva svobodna črnska republika, ali pa 
že veliko prej, ko so tja pripeljali stotisoče  sužnjev iz 

centralne in zahodne Afrike. Ti so nadomestili 
staroselce – Arawake in Taine –, ki so jih v času 
francoske kolonizacije (od leta 1677 dalje) tako rekoč 
iztrebili, njihova naselja pa v celoti uničili. Potem 
ko  so osvobojeni sužnji nagnali francoske veleposest
nike, so jim morali plačati visoko odškodnino, da so 
si zagotovili relativno stabilnost in zaščito no
vonastale države. Že takoj na začetku bankrotirana 
država ni znala izkoristiti svoje svobode, nobena od 

drugih takratnih držav pa tudi ni želela sodelovati 
z državo, v kateri so bili na oblasti črnci. Klansko 
pogojena korupcija se je nadaljevala vse do danes, 
petodstotna elita francosko izobraženih mulatov 
vlada še danes, samo en odstotek te elite pa ima v 
rokah večino haitskega bogastva. Mnogi prebivalci 
10milijonskega Haitija si skušajo boljše življenje 
zagotoviti s preselitvijo v ZDA ali v katero drugo 
karibsko državo, predvsem v sosednjo Dominikansko 
republiko.
Haiti je zamenjal številne predsednike, od krutih 
diktatorjev, kot sta bila znamenita Duvalierja,  
»Papa Doc« in njegov sin »Baby Doc«, med čigar 
vladavino so bili ubiti tisoči njegovih nasprotnikov, 
do na prvi pogled socialno pravičnega, a takisto 
totalitarnega in korumpiranega JeanaBertranda 
Aristida, ki je kot nekdanji duhovnik ob izvolitvi 
leta 1990 obetal svetlejšo prihodnost, a se je tudi 
njegova oblast končala z vojaškim pučem. Tudi 
Rene Preval, ki je bil izvoljen leta 2006, ni bil dosti 
drugačen, s pomočjo Združenih narodov je sicer uspel 
nekoliko obrzdati tolpe in povečati varnost na 
Haitiju, ob mnogih drugih nerešenih in spregledanih 
problemih pa je to deželo januarja 2010 doletel še 
uničujoč potres. Ta je terjal okrog 230.000 življenj, 
prizadel tri milijone prebivalcev in povzročil še kolero, 
ki je stalna grožnja za prebivalstvo. Zdi se, da ima 

Značilni haitski avtobus.

Haiti leži na zahodnem delu otoka Hispaniola, v neposredni 
bližini Kube.
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ta država novo priložnost, če ne drugega, se ji morda 
obeta konec njenega prekletstva.

Bazenopis ali zgodba o (slovenski) šoli

S tem je takole: iz prve roke lahko poročam, da se 
sicer imenitno sliši, da imaš pisarno v hotelu ob 
bazenu, a to postane dolgočasno že po dveh dneh. 
Tisti, ki imamo žilico za raziskovanje novih ljudi 
in kultur, bi sicer lahko do onemoglosti opazovali 
dobronamerne severnoameriške prostovoljce, 
ki si dajo v hotel k zajtrku pripeljati celo sirote/
kandidate za posvojitev in jih potem predano 
hranijo, vsem na očeh, težko pa bi karkoli dognali 
o prebivalcih tega zmedenega otoka, razen tega, 
da so nekateri natakarji bolj, drugi pa manj 
prijazni, kot je pač običajno tudi v vsaki drugi 
državi. To imam navadno priložnost opazovati 
pri zajtrku, saj slovenska trojka (vodja projekta 
Teja, njen dečko in prostovoljec Mihael in jaz) 
zvečer večkrat raje gricka kake krekerje in doma 
narejeni (mojstrski) tunin namaz ali guacamole, 
skupaj s prešvercanim pivom, ki je pred vrati 
hotela menda trikrat cenejši kot v njem. Zaradi 
tega smo sicer od drugih nekoliko bolj izolirani, 
vendar pa nam to omogoča, da bomo z denarjem, 
ki smo ga namenili za ta projekt, preživeli. Hotel 
je sicer zelo drag (66 ameriških dolarjev na noč), 
je pa tudi edini blizu našega gradbišča in verjetno 
tako in tako najcenejši v Port au Princeu.   
No, pa tole bodi le za uvod, da si lahko lažje 
predstavljate naše koordinate. Smo v Carrefourju, 
zahodnem predmestju glavnega mesta, nekaj 
kilometrov oziroma kakšno uro stran od centra, 
saj ob gostem prometu tja peš prideš prej kot z 
avtom. To sem preverila danes zjutraj, in res drži. 
Ob 8. uri to še gre, saj ni prehude vročine. Žal pa 
je mesto ob kateremkoli času dneva polno smeti 
in kanalizacijskih odplak po cestah in pločnikih. 
Res je, da sem videla že marsikaj, tako grozovito 
nasmetenega mesta pa res še ne, to je na meji 
zmogljivosti mojega želodca. Danes sem sicer 
naletela na vsaj tri skupine uniformiranih gospa, 
s tradicionalnimi, čisto fantastičnimi slamniki, ki 
so poprijele za metle in čistile mesto, pri čemer so 
jim pomagali tudi bagri, a še ti so pravi pljunek v 
morje takega bogastva smeti. Razumem, od kod 
kolera. Bojda pa novi predsednik, (gre za nek-
danjega »Sweet Mickeyja« - zvezdnika haitskega 

Razred v »slovenski« šoli

nacionalnega popa, ki ga imenujejo »compas« in 
ki, mimogrede, res zveni odlično), vstane zgodaj 
zjutraj,  že ob dveh, ter se odpravi gledat, kaj 
njegovi državljani počenjajo po mestu, ali denar 
ne le zapravljajo, ampak zanj tudi kaj naredijo. 
Danes mi je neka gospa zaupala, da državljani to 
predsednikovo navado za zdaj  ocenjujejo pozi-
tivno.  Prej omenjeni Slovenci smo tukaj prvič, 
predstavljamo pa tudi prvi neposredni projekt 
Republike Slovenije na Haitiju (v izvedbi SLOGE 
in IRD Slovenije) nasploh. Vlada RS se je pred 
dobrim letom odločila, da bo na Haitiju zgra-
dila center za otroke, vrtec ali šolo. Za ta namen 
je namenila približno 250.000 evrov,   od tega 
glavnino predstavlja nakup v Sloveniji narejenih 
bivalnih zabojnikov podjetja Trimo iz Treb njega. 
S temi zabojniki imamo največ težav, saj jih je 
zelo težko sestaviti in v ta namen potrebuješ 
polno zelo dragih strojev in orodja. V njih naj bi 
imela prostore osnovna šola v občini Carrefour in 
sicer za vseh 6 razredov, opremljeni pa bodo tudi 
z umivalno enoto. Haitski strokovnjaki nam po-
vedo, da bi za ceno teh zabojnikov lahko zgradili 
vsaj dve šoli, seveda ne tako kvalitetni. Vendar 
nam je navkljub vsem težavam  projekt zelo ljub, 
saj je na omenjeni lokaciji več sto otrok, ki sploh 
ne hodijo v šolo, kaj šele, da bi imeli na voljo tudi 
prostor za igranje in dodatne aktivnosti. Šola je 
namenjena skupnosti 180 družin, ki so jih, potem 
ko so leto dni živeli v šotorih sredi glavne ceste, 
v popolnoma nemogočih življenjskih razmerah, 
preselili v napol zasilne lesene hiške, v vas po 
imenu Bratstvo.
 
Šola prihaja v vas Bratstvo

Seveda v tem delu Haitija ni zaznati nič od tiste-
ga bratstva, ki bi ga morda pričakovali. Mesto je 
natrpano z ljudmi, šotori, avtomobili in avtobusi,  
za vsako delovno mesto pa se potegujejo številni, 
borba zanj, tudi fizična, je huda. Pri zaposlitvi 
delavcev na gradbišču je mojster, ki ga je poslalo 
podjetje Trimo, odločil takole: lene delavce je 
poslal takoj domov, dobre smo nagradili posebej, 
njihovo tradicionalno delitev na nizke, srednje 
in bolj izkušene delavce, ki se je izkazala za čisto 
blefiranje, pa smo odpravili. Menili smo, da lahko 
malček vplivamo na lokalno kulturo, ki se že po 
definiciji tako ali tako nenehno spreminja, in celo 

takrat, ko je mojster zaposlil še dve pridni gospe, 
se razen negodovanja moških ni zgodilo nič. 
Lah ko trdim, da smo pri večini s takim pristo-
pom celo poželi odobravanje. Zgradba za šolo je 
bila tako pripravljena. 

Nadaljevanje in domov

Za 5. oktobra je bila najavljena otvoritev šole. 
Ob 10. uri, ko naj bi se prireditev po napovedih 
tamkajšnje občine začela, tam ni bilo še nikogar 
in ničesar. Vročina je pritiskala na glavo in naša 
ekipica, skupaj s predsednikom IRD in našimi 
gosti, se je le spogledovala. Proti enajsti uri pa ne-
nadoma od nekod pridejo kamioni s pohištvom, 
pripeljejo še ponjavo, ki bo ponujala senco in 
ozvočenje, zastave, trak in škarje. Kot bi trenil, so 
se pojavile tudi uniforme, otroci in celo varnost-
niki ter gasilci. Prišli so tudi veljaki z vseh koncev, 
celo slovenski veleposlanik Roman Kirn iz ZDA, 
pa seveda župan, predstavniki tamkajšnjega mi-
nistrstva za izobraževanje in, nujno potreben, 
duhovnik lokalne adventistične cerkve. Dve uri 
smo potem govorili in peli, se zahvaljevali in 
na koncu tudi pili. Župan je šolo poimenoval 
»Občinska šola Republike Slovenije«,  z velepo-
slanikom sta prerezala trak, vse »comme il faut«, 
tudi požegnali smo jo, kot je treba.
Četudi je to samo ena šola, jo je nujno postaviti 
v  splošni haitski kontekst. Haiti ima namreč 
samo 8 odstotkov državnih ali občinskih šol, 
velika večina šol je torej zasebnih in plačljivih. 
Razumljivo je torej, da je nova občinska šola 
velikanska pridobitev za primestno občino in 
za ves Haiti. Vlada ima velikanski problem, ker 

želi vsem omogočiti brezplačno osnovno šolanje, 
vendar preprosto nima ne kapacitet ne denarja za 
izgradnjo dovolj velikega števila novih šol. Preden 
se je naša izvajalska trojka poslovila od Haitija,  
je imela še eno nalogo. Po postavitvi »slovenske« 
šole v vasi Bratstvo, nam je ostalo precej sanitarne 
opreme, umivalnikov, stranišč in celo nekaj pre-
delnih sten ter vrat. Nek prijatelj nas je seznanil 
z gospodom Osvaldom, ki je kot vojak modrih 
čelad služboval na Haitiju v preteklem desetletju. 
Tam je spoznal in se pozneje tudi poročil z gospo 
Rolande iz nekoč premožne haitske družine. 
Trgovala je s parfumi in zlatnino in imela dobro 
življenje. Ko so njeni otroci odrasli, se je odločila, 
da bo svoje življenje posvetila otrokom sirotam, 
ki so jih ljudje puščali pred njenimi vrati. Takšnih 
se je do danes nabralo več kot 80, nekaj starejših 
je že spravila h kruhu. Ker zanje skrbi večinoma 
sama z družino, ob pomoči prijateljev,  obenem 
pa vodi še nekakšno šolo in zdravstveno enoto 
– ki sicer nista niti najmanj vredna tega imena, 
pa vendar –, smo bili prepričani, da je tako pravi 
naslov za našo donacijo. Tamkajšnje sanitarije so 
bile za tako veliko število otrok neprimerne in 
v obupnem stanju, tako da jim je naša oprema 

prišla še kako prav. 

Čeprav mnogi pravijo, da na Haitiju ljudje niso 
solidarni, to preprosto ne drži, vsaj ne vedno. 
Tako kot drugod, najdeš tudi v tej sicer prelepi 
državi takšne in drugačne ljudi. Majhne iniciative 
sicer ne morejo rešiti velikih vprašanj, lahko pa 
dajo dober zgled in osrečijo peščico ljudi.   

Lep pozdrav s Haitija,  Eva Marn

Šola prihaja v vas Bratstvo
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Hiša svetov in globalno učenje

Društvo Humanitas kot nevladna organizacija 
izvaja različne dejavnosti, povezane z global-
nim učenjem, kamor sodijo tudi dejavnosti, 
povezane s Hišo svetov. Zavedamo se namreč, 
kako pomembno je, da tudi širša javnost razume 
globalno dogajanje – vzroke in posledice, ki se 
skrivajo v ozadju abstraktnih pojmov, kot sta 
revščina in ekonomska nerazvitost. Izrednega 
pomena je zavedanje lastne vpetosti v globalno 
dogajanje. Prav zato je globalno učenje ključno, 
saj v celostni obliki izpostavlja globalne teme, ki 
se jih žal pogosto premalo zavedamo, še manj pa 
razumemo njihovo ozadje in prepletenost.
Bistvo globalnega učenja je prav poudarjanje 
medsebojnih globalnih povezav ter razumevanje 
vzrokov in posledic posameznih razvojnih prob-
lemov. S takšnim pristopom prispevamo zlasti k 
močnejšemu občutku za mednarodno solidarnost 
in hkrati pomagamo ustvarjati okolje, ki spodbuja 
medkulturni dialog in nastanek medkulturne 
družbe.
Hiša svetov je torej naš program osveščanja in 
izobraževanja, ki preko globalnega učenja spod-
buja solidarno, pravično in odgovorno delovanje 
človeka v svetu. Predvidene aktivnosti, ki jih 
program združuje, so:
•  Specializirana knjižnica Hiša svetov, ki se na-

haja v Knjižnici Otona Župančiča v Ljubljani.
•  Razvijanje promocijskega in izobraževalnega 

gradiva, kot je na primer v slovenščino pre-
vedeni priročnik “Učiti se brati svet skozi oči 
drugega” avtorice Vanesse Andreotti, s poudar-
kom na staroselskem dojemanju globalnih tem 
o predstavah o razvoju, izobraževanju, enakosti 
in revščini.

Knjižnica Hiša svetov

Knjižnica Hiša svetov je specializirana knjižnica 
in prostor za globalno učenje, ki je svoje 
domovanje našla v Knjižnici Otona Župančiča. 
Nudi vam strokovno literaturo, priročnike za 

Hiša svetov 
knjižnica, prostor za globalno učenje

izobraževalne aktivnosti, leposlovje, otroško 
literaturo in filme. Gradivo pa je na knjižnih poli-
cah razdeljeno na posamezne tematske sklope,  
kot so: globalizacija, človekova pravice, migracije, 
medkulturne študije, okolje, privatizacija vode,  
razvojne študije, celine ... V prostoru knjižnice 
Hiše svetov potekajo tudi raznolike aktivnosti, 
povezane z globalnimi temami, od predstavitev 
knjig, razstav, predvajanj družbeno angažiranih 
filmov, razprav o aktualnih globalnih temah, do 
delavnic. Vsak mesec priporočamo tudi naj knjigo 
meseca in mesečne novosti. Tako je bila za mesec 
maj izbrana naj knjiga »Brezplačno kosilo za vse? 
Predlog univerzalnega temeljnega dohodka«, za 
katero smo napisali tudi kratko recenzijo.
Knjižnica Hiše svetov ima tudi svojo informaci-
jsko točko za pomoč uporabnikom, ki deluje ob 
torkih od 11h do 15h in ob četrtkih od 15h do 
19h, izven tega časa pa se lahko obrnete na ostale 
informatorje v Knjižnici Otona Župančiča.

Info točka knjižnice Hiše svetov

Pomemben člen v delovanju Humanitasa so naši 
prostovoljci in študentje, ki aktivno pomagajo pri 
naših dejavnostih, tudi pri delovanju knjižnice 
Hiše svetov, predvsem na njeni info točki. Eden 
izmed naših informatorjev v knjižnici Hiše svetov 
je Boris Stančič, podiplomski študent Govornega 
sporočanja na AGRFT, ki je z nami že od jeseni 
2010. Na Hišo svetov je naletel popolnoma 
naključno, saj je izvedel za knjižnico preko pri-
jateljice, in sicer da Humanitas potrebuje nekoga 
za delo v knjižnični zbirki. Ker zbirka zajema 
globalne problematike, ki zanimajo tudi njega, je 
to knjižno zbirko zelo vzljubil. Njegovo zanima-
nje je na začetku zajemalo predvsem področja, 
kot so okolje, hrana in globalizacija, zaradi 
njegovega takratnega novinarskega angažmaja na 
tem področju. Vendar se je pod vplivom virov in 
literature knjižnice njegovo zanimanje razširilo 
tudi na teme, ki se dotikajo azijske celine, mi-
gracij, izobraževanja otrok in ekoturizma.
Med knjigami azijske celine ga je najbolj priteg-

nila knjiga B. Mollisona Uvod v permakulturo, 
ker govori predvsem o človekovi skrbi za okolje, 
ki bo po starodavnem, okolju prijaznem, načinu 
ustvarjanja ekološkega biotopa, poskrbelo tudi za 
sonaravno človekovo poseganje v okolje s kme-
tovanjem. Knjiga med drugim praktično razloži, 
kaj z določenimi poseganji naredimo okolju in 
tudi našim zanamcem, kaj pa bi potencialno 
lahko storili za dobrobit vseh.

Razprava v okviru knjižnice Hiše svetov

Kot že omenjeno, v okviru knjižnice Hiše 
svetov potekajo raznolike aktivnosti, povezane z 
globalnim učenjem. V tem okviru smo v mesecu 
aprilu organizirali tudi okroglo mizo z naslovom 
»Zelišča in farmacevtska zdravila«, na katero 
smo povabili dr. Sama Krefta s Fakultete za 
farmacijo in člana Odbora za zdravila rastlin-
skega izvora pri Evropski agenciji za zdravila,  
Terezijo Nikolčič, odlično poznavalko slovenskih 
zelišč, in Jaberja Elmasrya iz Zavoda Nur, ki je 
predstavil arabske začimbe ter njihovo uporabo 
v zdravstvene namene in v vsakdanjem življenju. 
Razprava je tekla v duhu današnjega časa, ko se 
z globalizacijo pluralizirajo življenjski stili in s 

Kako Slovenija postaja moja dežela

Jutro je, vzamem Bicikelj kolo in sem pri-
pravljena prevoziti lepe ljubljanske kolesarske 
steze ter iti na Humanitas, kjer sem začela svoje 
pripravništvo. Prihajam iz Italije in sem diplo-
mirana geografinija ter študiram medkulturno 
razvojno sodelovanje v Trstu. Odločila sem se za 
izkušnjo pripravništva v svetu nevladnih orga-
nizacij. Izbrana država je bila takoj Slovenija in 
po dolgem iskanju sem prišla do Humanitasa. 

Bila sem zelo navdušena nad področji, na katerih 
deluje, in njegovimi zanimivimi projekti ter 
dejavnostmi, namreč zelo me zanimata globalno 
učenje in odgovorni turizem. Mislim, da so 
nujno potrebne tako sprememba drže in načina 
razmišljanja kot tudi aktivnosti globalnega 
učenja, ki so temeljne za širjenje teh načel. In s 
širjenjem turizma je pomembno, da pričnemo 
razmišljati o čim manjšem vplivu na Zemljo 

ter hkrati izvajati koristne projekte za lokalne 
skupnosti.

Moja pričakovanja so bila v celoti izpolnjena. 
Udeležila sem se seminarjev, okroglih miz in ses-
tankov, pomagala sem pri organizaciji dogodkov 
in spoznala veliko ljudi z veliko zgodbami in s 
svojimi posebnimi izkušnjami. Stvari, ki jih lahko 
počneš, so zelo različne, lahko preizkušaš različna 
področja in to je zelo spodbudno, poleg tega imaš 
vedno občutek, da delaš koristne stvari. Potem 
sem se seznanila z enim od mojih najljubših 
prostorov, Hišo svetov. To je pro stor, kjer se 
nahajajo knjige in gradivo na teme globalizacije, 
razvoja in sveta na splošno, vse lepo obkroženo z 
geografskim vzdušjem. V tem hitečem svetu ljudi, 
ki imajo vse manj časa za karkoli, lahko v tem 
majhnem kotičku sveta spoznaš nove zorne kote in 
osebo, ki ti je na voljo za nasvete in pogovor o tem.

tem tudi načini zdravljenja in uporaba zelišč ter 
zdravil. Kjer v procesu globalizacije korporacije 
pridobivajo na moči in želijo biti učinkovite 
predvsem z vidika povečevanja profita, se je 
pri tem pomembno vprašati, ali je njihov cilj 
– maksimiranje dobička – upravičen oziroma 
ali je pri njihovem delovanju zaznati tudi vidik 
učinkovitosti, ki bi koristila družbi, da ostane 
zdrava in vitalna. Na eni strani namreč slišimo, 
da je regulacija naravnih zelišč preohlapna, na 
drugi strani pa, da farmacevtski lobi zaradi svojih 
dobičkov omejuje trženje in uporabo naravnih 
zelišč. Vsekakor pa ne smemo pozabiti, da imajo 
tudi zelišča, tako kot farmacevtski pripravki, ob 
nepravilni uporabi lahko negativne učinke. Na 
razpravi so se tako srečali trije različni ljudje in 
vsak je predstavljal svoj svet. Trije jeziki, ki so 
našli skupni jezik v eni besedi, zmernosti, naj 
gre za farmacevtske pripravke ali zelišča. Tako 
je bil dogodek »Naravna zelišča in farmacev-
tska zdravila« namenjen spoznavanju področja 
naravnih zelišč in farmacevtskih zdravil, kako 
in kdaj jih lahko uporabljamo, na kaj moramo 
biti pozorni pri njihovi izbiri in kako je s samo 
regulacijo zdravil pri nas.

Ajda Pistotnik
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Kako sem obiskal Kendu Bay

»Zakaj Slovenija?« me mnogi sprašujejo. 
Dejansko je to precej nenavadna destinacija in 
mnogi ne poznajo dobro te države. Ampak jaz 
sem bila očarana nad to državo od prvega dne, 
ko sem stopila vanjo pred nekaj leti, ko sem se 
udeležila kongresa študentov geografije v Kopru. 
Navdušena sem v vseh pogledih: ljudje, kultura, 
mentaliteta, način življenja, prijaznost, gostoljub-
nost. Kljub temu, da so Slovenci precej kritični 
do sebe, mislim, da poleg občutka pripadnosti 
družbi, ki po mojem mnenju zelo označuje to 
državo, ne pretiravajo in so preprosti ljudje, ki 
na splošno ne potrebujejo veliko stvari, da so 
zadovoljni, cenijo preproste stvari v vsakdan-
jem življenju in njihovo vrednost. Prav to je 
ena od stvari, ki me je najbolj očarala, vrednote 
in zmožnost vrednotenja, in to je danes zelo 
pomembno. Tudi če narediš nekaj majhnega, se 
bo v Sloveniji našel nekdo, ki bo temu dal vred-

nost na kakršen koli način.
Rada imam tudi slovensko kulturno dejavnost, 
predvsem v Ljubljani. Vsak dan je vedno kak 
dogodek in včasih se je težko odločiti, kam iti. 
To je povezano z občutkom za vrednotenje, ki ga 
Slovenija ima, ker se pogosto za vsako stvar, tudi 
majhno, ustvari dogodek in tudi majhni dogodki 
dobijo veliko pozornosti, kar potrjujejo osebe, ki 
se jih vedno udeležijo z zanimanjem. Upam, da 
bo Slovenija ohranjala to značilnost še dolgo časa. 
Prav tako je temeljna tudi pomembnost kulture, 
kajti brez tega bi bila država mrtva.

Zdi se, da nisem mogla priti v boljši kraj. Večer je, 
dan, poln aktivnosti, je končan, čas je za vrnitev 
domov in vrnitev Bicikelj kolesa - tudi danes sem 
občutila Slovenijo.

Stefania Russo

Februarja 2011 me je doletela sreča, da sem 
lahko odpotoval v Kenijo in spoznal vse čudovite 
otroke, vključene v naš program botrstva. Zadnji 
kos poti, od mesta Kisumu do Kendu Baya – oba 
ležita ob Viktorijinem jezeru –, sem prepotoval z 
matatujem, lokalnim miniavtobusom, v katerega 
se po navadi natrpa približno toliko ljudi kot 

v velikega pri nas. Vožnja je bila navdihujoča, 
polna novih vtisov, podob in zvokov, a sem si 
vseeno oddahnil, ko smo prispeli na cilj in sem 

si lahko pretegnil noge. Kendu Bay ni ravno 
slikovito mesto: na sredi je široka, prašna glavna 
cesta, ob njej pa različne stavbe s pločevinastimi 
strehami, nato križišče, od katerega ena cesta vodi 
do jezera, druga pa navzgor, proti gričevnatim 
pobočjem. Nihče me ni pričakal, Hesbon, naš 
lokalni koordinator, pa se ni oglašal na mobilni 
telefon (opazil sem, da ima v Keniji skoraj vsakdo 
svoj mobilni telefon, celo Masaji, ki ženejo svoje 
črede proti severu). Tako sem se usedel na stol 
pred lokalno trgovino in čakal, da se kaj zgodi. 
Kmalu se je pred mano pojavil motor, na njem 
pa nasmejan obraz in v pozdrav iztegnjena 
roka. – »G. David?« – To ni bil Hesbon, temveč 
njegov prijatelj, ki me je prevažal naokrog vse do 
konca mojega obiska. Vzel je mojo potovalko, jo 
privezal na prtljažnik, se povzpel na motor, za 
njim pa še jaz. Nato si je na glavo poveznil čelado 
(mene pa pustil gologlavega) in se odpeljal po 
strmi cesti navkreber proti gričem, na katerih 
stojijo vse šole v Kendu Bayu.

Naj vam za začetek podam nekaj splošnih infor-
macij o svoji destinaciji. Območje je razmeroma 

Hesbon

revno in gosto naseljeno. Turizma ni, videti je 
le malo industrije. Poleg tega je gospodarstvo v 
preteklosti na tem področju verjetno trpelo, saj so 
politiki iz ljudstva Kikuyu zanemarjali področja, 
naseljena z ljudstvom Luo. Tukajšnji prebivalci 
so se nekoč močno zanašali na ribolov, ven-
dar so nekateri ekološki problemi v veliki meri 
uničili lokalno ribiško dejavnost. Eden takšnih 

problemov je uvajanje agresivne ribje vrste Lates 
niloticus v Viktorijino jezero, ki je iztrebila večino 
manjših vrst, ki so jih krajevni ribiči lovili prej. 
Omenjena vrsta rib pa je prevelika, da bi jo lovili 
z majhnimi čolni in mrežami; lovijo jih večje 
ribiške barke v tuji lasti, nato jih tukaj predelajo 
in pošiljajo v Evropo (tudi v Slovenijo). Tukajšnji 
moški so tako izgubili svoj ribiški poklic, ženske 
pa delo predelovalk rib. Drugi problem je vodna 
hijacinta (Eichhornia crassipes), ki se je v jezeru 
začela pojavljati pred dvajsetimi leti. Ta bujna, 
usnjata rastlina pokriva velika območja jezera, 
ovira plovbo (celo stari trajekt od Kisumuja do 
Kenduja je nehal obratovati) in negativno vpliva 
na kakovost vode. Kot marsikje po svetu so 
tudi tu problem kemične odplake intenzivnega 
poljedelstva in neobdelane kanalizacijske odplake 
vedno večjega števila prebivalcev.

Revščina je seveda relativen pojem in ljudem 
na območju zaliva Kendu gre precej bolje kot 
mnogim drugim delom sveta. Nihče ni lačen, vsi 
imajo streho nad glavo, imajo krajevno zdravst-
veno oskrbo, večina otrok hodi v šolo. Pokrajina 
je gričevnata in zdi, se kot da je vsak kvadratni 
meter pozidan s hišicami iz blatnih opek s 
pločevinastimi strehami, ki so razporejene v ve-
like skupine. Kot tudi drugje v Keniji je tukajšnje 

prebivalstvo mlado in hitro narašča. Ena od po-
sledic tega je, da parcele, na katerih gojijo hrano 
oz. pasejo krave in koze, z večanjem družine post-
anejo premajhne. Območje je hudo prizadel tudi 
AIDS (ki se je razširil predvsem med mlajšimi 
odraslimi), posledično otroke pogosto vzgajajo 
dedki in babice ali drugi sorodniki. Problema 
AIDS-a so se lotili resno, z izobraževanjem 
in kampanjami za dvigovanje zavesti, pa tudi 
s krajevnimi centri za oskrbo obolelih. Dobil 
sem občutek, da je v Kenduju prisoten močan 
skupnostni duh, ljudje se trudijo drug drugemu 
pomagati in izboljšati življenjske pogoje v kraju. 

S pomočjo slovenskih botrov ima Humanitas 
tukaj možnost odigrati pomembno vlogo, tako da 
podpira izobraževanje otrok, posebno v smislu, da 
se otrokom zagotovi ne le 8 let osnovne izobraz-
be, ampak tudi 4 leta srednje. Trenutno podpi-
ramo 56 otrok v osnovni šoli in 24 mladih, ki 
obiskujejo srednjo šolo. Večina naših varovancev 
se dobro izkaže na izpitu KCPE (Kenyan Certifi-
cate of Primary Education), tj. izpitu, s katerim se 
zaključi osnovna šola. 

Med svojim obiskom sem večino časa preživel 
na dveh šolah, kjer se šola večina naših otrok. 
To sta osnovna šola Ruby Kraft in adventistična 
akademija Gendia (tukaj znana pod imenom 

GAPS). Ruby Kraft je zasebna šola, ki si pros-
tore deli s tukajšnjo bolnišnico in kliniko, ki jo 
je ustanovila Adventistična cerkev. Gre za precej 
impresivno stavbo s prostornimi učilnicami, 
večina otrok od četrtega razreda naprej pa prihaja 
od drugod, tako da živijo v dijaških domovih. 

Malčki v šoli Ruby Kraft

Richard in družina
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Na žalost je ta šola tudi precej draga. GAPS 
je državna šola z dokaj skromnimi prostori, ki 
navzven niso videti kaj posebnega. A kakovost 

izobrazbe je odvisna od ljudi, ne stavb, in glede 
na izpitne rezultate je GAPS zelo dobra šola 
–  po sedmih standardnih poskusnih izpitih leta 
2010 se je namreč uvrstila na drugo mesto v 
regionalnem seznamu 94-ih šol. Še en ključen 
dejavnik je število učiteljev; GAPS ima 13 
učiteljev za 8 razredov, mnoge šole pa imajo manj 
učiteljev kot razredov (včasih samo 5), tako da so 
otroci pogosto prepuščeni sami sebi. Ravnatelj 
GAPS-a, Charles Muda Agure, je zelo prijazen 
gospod s prijaznim glasom, ki ima po moji presoji 
dobre zamisli za izboljšanje šole. Videti je, da se 
bodo pri GAPS-u še letos gradila nova šolska 
poslopja. Pri Ruby Kraft gre prav tako za dobro 
šolo, morda jim le nekoliko primanjkuje osebja; 
ravnatelj je zelo mlad (27 let), pravijo pa, da na 
tem položaju ne bo prav dolgo. Prejšnji ravnatelj, 
gospod Odongo, je šolo zapustil konec leta 2010. 

Na šolah, ki sem jih obiskal, so me zelo lepo 
sprejeli in srečanje z otroci je bilo prav prisrčno. 
Najmlajši so tudi najživahnejši in najradovednejši. 
Tisti med 11. in 13. letom so precej sramežljivi in 
so na moja vprašanja odgovarjali šepetaje. Otroci 
v Keniji pač niso navajeni biti v središču pozor-
nosti, sploh pa niso navajeni, da jih kdo foto-
grafira (posebno ne nek beli tujec), tako da je bilo 
nekatere kar težko prepričati, da se nasmehnejo 
za fotoaparat! Starejši najstniki v srednjih šolah 
so seveda bolj samozavestni in zgovorni. Vsi ra-
zumejo pojem botrstva in so hvaležni za pomoč, 
ki jo dobivajo. Zanimivo je tudi, koliko več delajo 

v primerjavi s slovenskimi otroci – poleg tega, 
da ves dan preživijo v razredu, se starejši učijo 
do devetih zvečer (spanje je na sporedu ob 10. 
uri). Čeprav so dijaški domovi precej natrpani, 
imam vtis, da se za otroke lepo skrbi. Uniforme 
so morda nekoliko ponošene, vendar so čiste. Z 
veseljem poročam tudi, da je hrana v šolski menzi 
precej dobra – za kosilo sem jedel isto kot otroci 
in bilo je prav okusno.

Vesel sem bil tudi, ko sem videl, kako se starši 
zanimajo za šolanje svojih otrok, ker je tudi to 
pomemben dejavnik za uspešno izobrazbo. Tako 
na šoli Ruby Kraft kot GAPS-u sem bil priča 
roditeljskim sestankom (ti so zjutraj, starši si 
vzamejo prosto v službi) – vsi starši v nedeljskih 
oblekah, poslušajo ravnatelja in učitelje ter 
postavljajo vprašanja. Ljudje Kendu Baya se po 
svojih najboljših močeh trudijo ustvariti boljšo 
prihodnost za svoje otroke in vesel sem, da jim 
lahko pomagamo.

Naša lokalna koordinatorja Hesbon Ochoko 
(srednje šolstvo) in Richard Ochieng (osnovno 
šolstvo) sta bila vseskozi nadvse gostoljubna in 
skupaj smo preživeli mnogo prijetnih večerov 
ob pivu pod zvezdami. Najbolj ganljiv dogodek 
v času mojega bivanja v Keniji je bil obisk pri 
babici Bena Oloucha, fantka, ki sva mu botra 
z mojo ženo. Benova mama je umrla, oče pa je 
duševno bolan, zato ga vzgaja babica, ki ravno 
tako skrbi za njegovega mladega strica, Japetha 
Omondija (ki je tudi vključen v naš program 
botrstva). Vse to počne sama, saj je njen mož 
preminil že pred leti, ko je gradil njihovo hišo. 
Ob bogati večerji mi je pripovedovala vse o svoji 
družini in usodi ter preizkušnjah, jaz pa se nisem 
mogel načuditi pogumu ter dobri volji, s katero se 
ta močna ženska spopada s težavami. Eden izmed 
Hesbonovih prijateljev je v enem izmed naših 
pogovorov dejal, da je Kenija izjemno lepa in da 
ima pravzaprav vse pogoje za kvalitetno življenje, 
s čimer se strinjam. Nedvomno ima dežela še ve-
liko težav, ki bi jih bilo potrebno rešiti, vendar sta 
me volja ljudi in njihov občutek za skupno dobro 
navdala z upanjem, da bo do tega tudi prišlo.

David Limon

Ben in Japhet

V Afriki že tako priljubljeni belci, ki jih pogosto 
vsi pozdravljajo in otroci kličejo, so še posebej 
dobrodošli v društvu Kafuli v Burkini Faso, kjer 
imajo Slovenci kot dobro znani gostje pose-
ben status. Letos je Kafuli gostil več različnih 
narodnosti, kar priča o živahnem dogajanju na 
dvorišču te organizacije med letošnjo deževno 
dobo. Društvo je namreč sodelovalo z evropsko 
mrežo prostovoljskih organizacij GLEN, preko 
katere sem še z dvema prostovoljkama s Češke 
iz Francije kot predstavnica Slovenije odšla na 
trimesečno prostovoljno prakso v našo bazo v 
Burkini Faso. Ob vseh podobah v medijih o 
Afriki ne izvemo dosti več kot o lakoti in suši, 
divjih živalih ter o različnih plemenskih obredih 
in načinih življenja. Tako sem se tja podala s 
precej stereotipnimi idejami in brez konkretnejše 
predstave o življenju, a vendar z veliko voljo do 
razumevanja nepravičnih globalnih porazdel-
itev. Želela sem sama videti in izkusiti, kaj se 
pravzaprav dogaja na kontinentu, ki mu pravijo 
črna celina. Presenečenja ob prihodu ne morem 
zanikati: vrvež na ulici, smeti, barake iz grad-
benih ostankov, hrana naprodaj ob cesti …  Vse 
to mi je bilo neznano in sprva neprijetno. Od 
vsega začetka nisem mogla razumeti, kako se 
lahko vzporedno odvijata dve realnosti: na eni 
strani velika terenska vozila in vile, na drugi pa 
otroci, ki z osličkom vlečejo kup sena. Vendar 
pa me je življenje v živahnem in pisanem mestu 
tako prevzelo, da se niti po treh mesecih bivanja 

Polno dvorišče v Kafuliju

nisem prenehala z zanimanjem ozirati na vse 
strani in opazovati vsega, kar se dogaja na ulicah 
in med ljudmi. Preprosto življenje, ki se odvija na 
ulici. Prav Bobo Dioulasso je mesto, kjer lahko 
na vsakem koraku srečujemo znance, opazu-
jemo obrtnike pri delu, kupujemo hrano in vse 
druge pripomočke. Ljudje so izjemno iznajdljivi 
in spretni. S še tako skromnimi materialnimi 
zmožnostmi jim uspe opraviti vsako delo 

in vse že odslužene predmete znajo ponovno 
uporabiti. Tudi druženje z njimi je bilo prijetno. 
Večeri z našimi nočnimi čuvaji in prijatelji ob 
celotnem postopku kuhanja turškega čaja so bili 
na urniku že od prvega tedna. Navdušena sem 
bila nad hrano in pijačo, vso izbiro domačih 
sokov, sadja, ocvrtkov in drugimi posebnostmi 
njihove tradicionalne kuhinje. Zabavali smo se 

Našli smo svoj kotiček za učenje.

Na zabavi so otroci zaigrali igro.
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tudi ob spoznavanju posebnosti francoščine, ki se 
tu govori, in ob učenju lokalnega jezika.
Poslanstvo mojega bivanja je bila animacija v 
mladinskem centru, promocija pravične trgo vine 
in spodbujanje odgovornega turizma v okviru 
projektov društva. Ko so okoliški otroci, ki so 
imeli počitnice, izvedeli, da se tako kot vsako leto 
nekaj dogaja na dvorišču Kafulija, se jih je vsak 
dan več udeleževalo aktivnosti. Vsakodnevno smo 
se srečevali ob pouku in igrah, na koncu našega 
druženja pa smo priredili proslavo in zabavo ter ob 
tej priložnosti skuhali velik lonec riža. V centru so 
se izvajali tudi tečaji računalništva, angleščine in 
opismenjevanja. Odziv in zanimanje sta bila velika 
tako s strani mladih kot starejših pa tudi s strani 
Kafulijevih obrtnikov in sodelavcev. Pomembna 
za promocijo centra so bila tudi razna predavanja 
in filmski večeri, ki so se odvijali v knjižnici na 
različne aktualne teme. Obiskovalci so z zaniman-
jem poslušali predavanje o darovanju krvi, vroča 
debata o politični situaciji pa se je razvila po ogledu 
filma o nekdanjem burkinafaškemu predsedniku 
Thomasu Sankari. Ob glavni cesti smo s predsed-
nikom društva Kafuli Seydoujem postavili tablo, 
ki kaže pot k društvu in ljudi obvešča o njegovih 
aktivnostih. Dvakrat smo organizirali tudi razstavo 
obrtniških izdelkov, na kateri so razstavljali in 
prodajali vsi obrtniki, vključeni v Kafuli. Spozna-
vanje obrtnikov je bila resnično bogata izkušnja, 
saj sem imela priložnost spoznati njihovo delo 

in življenje ter se tudi sama naučiti postopkov za 
izdelavo izdelkov. Tako sem v družbi tkalk sode-
lovala pri pripravi in barvanju niti za tkanje, nato 
pa tudi sama stkala kos blaga. Ta dolg postopek 
zahteva veliko natančnosti in potrpežljivosti, saj 
večino dela opravimo še preden se lahko usedemo 

za tkalski stroj. Spoznala sem tehniko izdelovanja 
batika in bogolana, ki je še posebno dragocen 
zaradi uporabe naravnih barv. Izdelovanje izdel-
kov iz usnja, kot so zapestnice in obeski za ključe, 
je hitro. V družbi kiparjev, sem žagala, rezbarila 
in na koncu zbrusila lesenega povodnega konja 
ter s tehniko izgubljenega voska izdelala drobne 
bronaste predmete, kar je bila zame najzahtevnejša 
delavnica. Izdelala sem tudi verižico pri mojstru 
izdelovanja nakita in spoznala krojače, ki šivajo 
izdelke za prodajo v Sloveniji. Na teh delavnicah 
sem se prepričala, da je vsak obrtnik mojster na 
svojem področju, njihovo delo je dragoceno, izdelki 
pa imajo umetniško vrednost. Vse delavnice so sedaj 
kot del turistične ponudbe na voljo tudi turistom, 
da stopijo v pristen stik s tradicijo in se preizkusijo 
v svoji ustvarjalnosti. Za večjo prepoznavnost 
Kafulija smo nadgradili tudi njegovo spletno stran 
in ustvarili Facebook profil. V naključnih srečanjih 
pa nam je uspelo društvo predstaviti tudi nekaterim 
turistom in lokalnim prebivalcem. 
V veselje mi je bilo sodelovati s Humanitasom in 
Kafulijem in zaradi te izkušnje se počutim priviligi-
rano. Spomini so bogati, izkušnja postane spodbuda 
in navdih. Vez, ki jo ustvarjata društvi, je dragocena. 
Ne smemo pozabiti, da nismo samo mi tisti, ki no-
simo znanje in prinašamo pomoč, ampak tudi sami 
potrebujemo nauk o življenju. Letošnja deževna 
doba je Burkini Faso prinesla obilne padavine in 
prebivalci se veselijo bogatega pridelka. Afrika je del 
naše identitete in tudi mi se veselimo z njimi. 

Vesna Gorenc, prostovoljka v Burkina Fasu

Za tkalskim strojem - blago nastaja z zaporednimi gibi rok in nog. 

Razstava Kafuli obrtniških izdelokov v knjižnici 

Med 22. in 25. aprilom 2012 je na Jezerskem v 
okviru projekta »Central European Network for 
Global Responsibility« potekal seminar »Global 
Education through Critical Literacy: Train the 
Multipliers«. Ob podpori projektnih partnerjev iz 
Avstrije, Slovaške in Madžarske ga je organiziralo 
društvo Humanitas. Seminar je združil učitelje 
in druge multiplikatorje iz štirih omenjenih 
partnerskih držav. Udeleženci so pridobili znanja 
o globalnem učenju in kritični pismenosti ter 
skozi interaktivne metode spoznali uporabnost 
globalnega učenja v formalnih in neformalnih 
izobraževalnih okoljih. Kritična pismenost ni 
bila prikazana le kot ena izmed metod, ki jo je 
mogoče uporabljati v okviru globalnega učenja, 

GLOBALNO UČENJE SKOZI 
KRITIČNO PISMENOST

ampak smo h globalnemu učenju skušali pristo-
piti skozi perspektivo kritične pismenosti. Eno 

od metod kritične pismenosti smo zato uporabili 
za analizo vsebinskih delavnic. 

Na seminarju so poleg predstavnikov Humani-
tasa kot predavatelji in facilitatorji sodelovali tudi 
predstavniki društva Focus in MISC Infopeka. 

Govorili smo o globalnem učenju kot učnem 
procesu, ki:
∙ raziskuje procese globalizacije oz. globalizacij,
∙ razkriva vzroke nepravičnosti in revščine ter se           
  jim skuša zoperstaviti,
∙ raziskuje razmerja moči in njihovo zgodovinsko      
  ozadje,
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∙ razkriva stereotipe in dezinformacije,
∙ vzbuja dvom,
∙ pomaga razviti kritično mišljenje,
∙ poudarja vlogo posameznika kot aktivnega   
  akterja na lokalnem oz. globalnem nivoju ter
∙ odpira prostore za medsebojno učenje.

Področja, ki jih globalno učenje zajema, so 
raznovrstna. Mednje sodijo: razvojno sodelovanje, 
človekove pravice, trajnostni razvoj, varovanje okolja, 
mir in preprečevanje konfliktov, medkulturna ko-
munikacija, enakopravnost spolov ... Vsa ta področja 
so medsebojno prepletena in skorajda ni mogoče 
oz. tudi ni smiselno, da bi o njih govorili povsem 

ločeno. Eden od ključnih ciljev globalnega učenja 
je prav razumevanje te prepletenosti in medsebo-
jne soodvisnosti. 
Na seminarju nas je zanimala kritičnost v odnosu 
do informacij, sporočil in tekstov, ki poskušajo 
usmerjati naša življenja ali jih ustvarjajo sami. 
Pristopov k razvijanju kritične pismenosti je več, 
v okviru seminarja je bil uporabljen eden bolj 
razširjenih pedagoških modelov, ki sta ga razvila 
Freebody in Luke. Ta model kritično pismenost 

razvija skozi štiri dimenzije: 1. razvozlati kodo, 
2. (so)ustvariti pomen, 3. smiselno uporabiti in 
4. kritično analizirati in preoblikovati. Ključnega 
pomena je, da si ob soočenju s tekstom - ob bra-
nju ali ustvarjanju - znamo postavljati ustrezna 
vprašanja, ki nam odstirajo tančice manipulacije. 

V času seminarja so si udeleženci lahko sposodili 
knjige, povezane s tematiko seminarja. Knjige se 
nahajajo v knjižnici Hiše svetov, ki deluje v okviru 
Knjižnice Otona Zupančiča. 

Ker je bila lokacija seminarja zelo privlačna, smo, 
kljub slabemu vremenu, raziskali bližnjo okolico 
in spoznali lokalno obrt in kulinariko. Ob tem bi 
se zahvalili gostiteljem v hotelu Planika, ki so se 
resnično potrudili, da nam je bilo prijetno.

Več o globalnem učenju in kritični pismenosti 
najdete na: www.humanitas.si,  www.tuditi.si in 
www.kriticnapismenost.org.

Mateja Kraševec

Letos smo v sodelovanju s SLOGO in neka-
terimi drugimi nevladnimi organizacijami 
organizirali dva skupna dogodka, in sicer 
tridnevni seminar za učitelje z naslovom GLO-
BALNO UČENJE – KLJUČNI PRINCIPI 
IN UČINKOVITA PRAKSA, ki je potekal 
konec avgusta v Ljubljani, ter dvodnevni seminar 
PESTROST IN KAKOVOST V GLOBAL-
NEM UČENJU, ki se je odvil konec oktobra v 
Snežatnem. 

Na obeh dogodkih je z vsebinskimi prispevki 
(delavnicami) sodelovalo več nevladnih orga-
nizacij (NVO), zaradi česar so vsi prisotni z 
velikim zanimanjem spoznavali različne pristope 
h globalnemu učenju (GU) –  tako tematske kot 
tudi metodološke. Seminar za učitelje je bil prvi 
tovrstni seminar, za katerega smo od Zavoda 
za šolstvo dobili tudi uradno akreditacijo, kar 
pomeni, da so učitelji za udeležbo prejeli kreditne 
točke za strokovno usposabljanje. 

Oba seminarja sta v veliki meri predstavljala 
delo članic Slogine delovne skupine za glo-
balno učenje in posledično prispevala k debati o 
kakovosti v globalnem učenju, ki predstavlja eno 
od večjih področij zanimanja marsikomu v tej 
skupini. Na podlagi povratnih informacij, ki smo 
jih po zaključku avgustovskega seminarja dobili 
od učiteljev, smo se odločili organizirati podoben 

GLOBALNO UČENJE – IZMENJAVE 
IN KAKOVOST

dogodek tudi za nevladne organizacije, a v neko-
liko manjšem obsegu, z več časa, namenjenega 
razpravi po izvedbi posameznih delavnic, ter z 
razčlenitvijo kriterijev kakovosti.

Na seminarju za učitelje se je predstavilo osem 
NVO. Humanitas je iz novega priročnika Svet 
med vrsticami prikazal delavnico o virtualni vodi, 
iz priročnika Skozi oči drugega pa delavnico o 
različnih pogledih na izobraževanje. Z orga-
nizacijo tega seminarja smo uspeli navezati nekaj 
novih stikov, posledično pa je po šolah večje 
povpraševanje po naših delavnicah. Druge orga-

nizacije so predstavile delavnice, ki so pokrivale 
tematike od človekovih in otrokovih pravic, pod-
nebnih sprememb in odpadkov do stereotipov in 
evrocentrizma.
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Čeprav je globalno učenje, tako vsebinsko kot 
metodološko, izjemno odprt koncept, se nam 
je zdelo koristno nameniti naslednje srečanje 
NVO vprašanju kakovosti izvedenih delavnic. 
Skoraj vsak, ki je kdaj poskušal izvesti delavnico 
ali je bil na njej prisoten kot udeleženec, si je 

verjetno zastavil vsaj nekaj vprašanj o kakovosti, 
učinkovitosti in ne nazadnje smiselnosti GU.

Tako v slovenskem, kot tudi v mednarod-
nem prostoru, se vse več govori o sporočilih in 
podobah, ki jih NVO posredujemo prek svojih 
delavnic (SLOGA je letos marca o tem orga-
nizirala poseben seminar), in lahko se zgodi, da 
s svojim delom pomagamo utrjevati prav tiste 
podobe in ideologije, ki jih želimo demistificirati. 
Na podlagi dosedanjih izkušenj lahko rečemo, da 
je za kakovostno izvajanje GU, vsaj kar zadeva 
NVO, predvsem nujno ločevati med pojmoma 
kampanja in izobraževanje. Če so kampanje 
usmerjene v prepričevanje občinstva in podajanje 
ene specifične perspektive na izbrano problema-
tiko, potem naj bo izobraževanje usmerjeno v 
odpiranje učnih prostorov za kritiko ter izmenja-
vo med različnimi, tudi kontradiktornimi, stališči. 

V tem oziru smo konec oktobra organizirali 
dvodnevni seminar za predstavnike NVO, na 
katerem smo sprva oblikovali svoje kriterije 
kakovosti, nato pa predstavljene delavnice 
ovrednotili skozi njihovo prizmo. Za povzetek 
diskusije in koherentno predstavitev kriterijev bi 
se zahvalil Maji Planinc, predstavnici UNICEF-a 
in udeleženki seminarja, ki je dokument shra-
nila in ga z manjšimi popravki predstavljam v 

nadaljevanju. Za slikovni material pa je s svojim 
fotografskim navdihom poskrbela Katarina Otrin 
iz društva Focus.

ŠEST ELEMENTOV KAKOVOSTNEGA 
GLOBALNEGA UČENJA

1. SAMOVPETOST (Vzajemen vpliv posa- 
meznika, tako udeleženca kot učitelja, na prob-
lem in problema na posameznika. Kako lahko 
vplivamo na spremembo?)
∙ Pripravimo primere dobrih praks, da se   
 udeleženci lahko poistovetijo z njimi in   
 povežejo kompleksne zadeve v celoto.
∙ Pripravimo aktivnost, ki bo posameznike   
 spodbudila, da se bodo počutili kot del   
 problema in rešitve.
∙ Prikažemo kontekst in udeleženca vpletemo v  
 zgodbo, kontekst.
∙ Vključimo osebno izkustvo.
∙ Osvetlimo več perspektiv istega problema.
∙ Preverimo stanje ob začetku aktivnosti in ob  
 zaključku. Kakšne spremembe smo sprožili?

2. AKTIVAKCIJA (Se dogaja med in po 
delavnici.)
. Udeležence pridobimo z ustrezno vabo,    
 zanimivostjo, dejstvi, ki v njih vzbudijo   
 z animanje in željo po sodelovanju in akciji.
∙ Damo navodila, kako naprej.
∙ Opolnomočimo za delo naprej.
∙ Poskrbimo, da po zaključku dobijo udeleženci  
 ravno dovolj znanja, da ohranimo njihovo  
 zanimanje in jih ne zasujemo z informacijami.
∙ Med smernicami za nadaljnje delo predvi- 
 dimo različne nivoje aktiviranja - nekateri  

 bodo zelo angažirani in se bodo osebno lotili 
 problema, nekateri pa bodo le obvestili o tem  
 svoje prijatelje.

3. NESLANA KRITIČNOST (Med delavnico 
spodbujamo kritičnost, udeležence spodbudimo k 
produktini aktivni kritičnosti.)
∙ Izzovemo diskusijo in različna mnenja.
∙ Izzovemo delitev izkušenj med udeleženci.

∙ S primernimi »teaserji« izzovemo kritične  
 poglede na problem in vodimo diskusijo.
∙ Po potrebi igramo »hudičevega advokata«.
∙ Ne obstaja samo en način, na katerega smo  
 lahko “kritični”.

4. NAČIN PODAJANJA (Globalno učenje je 
interaktivno, z izkustvenimi metodami, različnimi 
tehnikami podajanja informacij in izkustvenega 
učenja.)
∙ Okolje mora biti ustrezno, varno, da lahko  
 vzpostavimo varnost, prijaznost in toplino  
 ter da se udeleženci lahko sprostijo in 
 so pri pravljeni sodelovati.

∙ Odprtost – dober vodja delavnice daje dober  
 zgled.

5. ODNOSI MOČI (Razkrivanje »pravil« igre, 
zgodovinskih kontekstov in ozadij, spoznavanje 
asimetričnih odnosov med posameznimi akterji – 
političnimi odločevalci, mediji, podjetji, interesni-
mi skupinami, posamezniki.)
∙ Zagotovimo pluralnost virov in poskrbimo za  
 predstavljanje »zamolčanih« zgodb.
∙ Omogočimo vpogled v lastno so-udeležbo v  
 postopkih izkoriščanja.
∙ Govorimo o vzvodih moči, kot so: pravni   
 in izobraževalni sistem, kulturni vzorci ter  
 družbena pravila in institucije.
∙ Govorimo o njihovi legitimaciji prek   
 ekonomskih, političnih, filozofskih in verskih  
 doktrin. 

6. ISKRENJE (Delavnica mora v posamezniku 
vzbuditi zanimanje, ideje in željo po nadaljnjem 
delu.)
∙ Udeležence prek lastnih izkušenj spodbudimo  
 do novih spoznanj, zaključkov (ob določenem  
 »teoretičnem« ozadju).
∙ Omogočimo radikalno nove izkušnje, nova  
 znanja in vpoglede. 
 
Navedeni elementi tvorijo dobro podlago etiki 
globalnega učenja – etiki v smislu kodeksa 
delovanja in ne etiki kot zbirki vsebin oz. pred-
pisanih sporočil. Na spletni strani tuditi.si bo v 
kratkem objavljena tudi dokončna verzija tega 
dokumenta, ki je nastal na podlagi izmenjave in 
zbliževanja stališč vseh udeleženk in udeležencev 
seminarja. Prijetna okolica Goriških Brd se je 
ponovno izkazala kot prostor navdiha in še eden 
od zanimivejših seminarjev globalnega učenja je 
tam našel svoj prostor pod soncem. 

Rene Suša



Indija – potrebujemo vašo pomoč
Humanitas razširja svoj program botrstva na novo lokacijo: Radžastan, eno od najmanj razvitih 
področij Indije. Botri ne bodo sponzorirali posameznih otrok, temveč bodo podprli izobraževalni 
projekt, ki vključuje 200 otrok iz plemenskih skupnosti, ki brez tega projekta ne bi bili deležni os-
novne izobrazbe. Iščemo sponzorje, ki so pripravljeni redno prispevati 25 evrov mesečno vsaj 3 leta. 
S tem denarjem bomo lahko spremenili življenje teh otrok in jim ponudili boljšo prihodnost. Več 
informacij najdete na naši spletni strani www.humanitas.si ali pa s klicem na 01 4300 343.

Prispevek od dohodnine
Lahko nam pomagate pri našem delu tako, da Društvu Humanitas podarite 0,5 % od vaše dohod-
nine. Ta možnost vam ne prinaša dodatnih stroškov – vaša dohodnina bo ob tem ostala nespreme-
njena – nam pa lahko olajša delovanje in omogoči še učinkovitejše razvijanje naših projektov. Če 
se odločite za ta korak, vas prosimo, da izpolnite obrazec, ki ga lahko najdete na naši spletni strani.

Krilca
Lahko tudi naredite nadvse dobro delo preko Krilc Darilo s čarobno močjo http://www.krilca.si/. 
Darila Vesele črke so način, kako otrokom v Gani pomagate končati šolo. Na voljo so v treh velikostih: 
S, merica, ki priskrbi komplet obveznih uniform (10 €); M, merica, ki s šolskimi potrebščinami za eno 
leto preskrbi enega osnovnošolca (35 €); in L, merica, ki s šolskimi potrebščinami za eno leto preskrbi 
enega srednješolca (55 €).


