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Tisk so omogočili projekti Doživimo svet (Experiencing the World), Skavtinje in skavti razmišljamo globalno! (Scouting our
way towards active global citizenship in EYD 2015 and beyond) in SAME World – Sustainaibility, Awareness, Mobilization,
Environment in the Global Education for the Eyd 2015, ki jih sofinancira Evropska unija. Vsebina te publikacije je izključno
odgovornost avtorjev in v nobenem primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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okratni izvod Humanopisa je še posebej
pomemben, saj obeležuje 15. obletnico
Humanitasa, na kar smo zelo ponosni.
Zaradi trenutne situacije v Evropi in
splošno v svetu je delo organizacij, kot je Humanitas,
še posebej pomembno. Novice v zadnjih tednih so
povečini vsebovale tri medsebojno povezane teme:
prihod beguncev v Evropo, teroristični napadi v
Parizu in globalna podnebna konferenca v istem
mestu. Eden naših trenutnih projektov, SAME
World, o katerem si lahko preberete v nadaljevanju,
poudarja, da si delimo isti planet in da podnebnih
groženj ne moremo ignorirati. Jasno je, da je vir
vseh sporov na Bližnjem vzhodu (ki vodi tudi v
nasilje v Evropi) boj za prevlado nad surovinami,
kot so nafta, plin in voda. Ne kaže, da bi bila katerakoli od sil, udeleženih v te konflikte, zaskrbljena
zaradi žrtev nasilja ali desetin milijonov ljudi, ki
so razseljeni v lastni državi ali pa so pobegnili
onkraj meja in postali begunci. Na Humanitasu
gledamo na tako imenovano begunsko krizo kot
na krizo človekovih pravic, ki zahteva sočuten in
humanitaren odziv. Množice, ki bežijo z doma, so
mešanica družin, ki obupano iščejo varno zatočišče,
in mladih moških, ki so bili poslani v Evropo, da
napravijo prve korake v boljšo prihodnost za tiste,
ki so ostali doma. Poskusi, da bi jih demonizirali
kot grožnjo, ki opravičuje bodečo žico na meji in
represivne ukrepe, so žalosten odsev moralnega
in političnega neuspeha Evropske unije in njenih
voditeljev. Se res želimo vrniti v čas železne zavese
v upanju, da bomo na “pravi” strani? In kaj se je
zgodilo s slavnimi evropskimi vrednotami, o katerih
politiki tako radi govorijo? Veljajo samo abstraktno
in v dobrih časih, ne pa tudi takrat, ko se soočamo z
resničnimi ljudmi z resničnimi potrebami, tukaj in
zdaj? Pričujoča številka Humanopisa vsebuje prevod
zelo prepričljive pesmi, ki jo je napisala Warsan
Shire in nazorno govori o tem, kaj žene ljudi k

iskanju zatočišča v drugem delu sveta. Tukaj so še
pričevanja prostovoljcev, ki pomagajo na slovenski
meji.
Letošnje leto zaznamuje pomemben mejnik v
programu botrstva. Humanitas je bil ustanovljen
leta 2000 z namenom, da bi promoviral človekove
pravice, medkulturno enakost in razumevanje,
toleranco in odgovorno državljanstvo. Cilj ustanovitve društva je bil podpreti manj privilegirane
skupnosti po svetu in naslavljati globalne probleme
z razvojnimi projekti, botrstvom, globalnim učenjem
in pravično trgovino. Letos smo prvič organizirali
obisk naših koordinatorjev iz Afrike v Sloveniji.
Žal naš predstavnik v Burkini Faso, Seydou Ganou,
zaradi poskusa državnega udara v njegovi domovini
ni mogel priti, so pa prišli koordinatorji iz Gane
in Kenije. Ob tej priložnosti smo organizirali več
delavnic na šolah, nekaj javnih dogodkov, intervjujev
in srečanj za botre. Botrstvo bi lahko opisali kot
način izražanja (mednarodne) solidarnosti s tistimi, ki ne uživajo enakih družbenih in materialnih
prednosti kot mi. Zadnjih petnajst let so sponzorji
iz Slovenije prek Humanitasa mnogim otrokom
v Afriki pomagali do izobrazbe in prispevali k
podpori skupnostim, iz katerih ti otroci izhajajo.
Po poglobljenih pogovorih z našimi koordinatorji
zdaj pripravljamo nekaj sprememb v načinu, kako
izvajamo botrstvo, in bomo na začetku naslednjega
leta obvestili botre o podrobnostih. Naš cilj je, da
podpremo lokalno samoiniciativo, tako da bi več
nadzora predali v lokalne roke in se bolj osredotočili
na potrebe celotnih skupnosti. Poleg tega bi radi
naredili še več za to, da bi se ljudje zavedli stereotipnih predstav o odnosih med Evropo in Afriko.
Leta 2015 smo praznovali tudi deseto oblenico
odprtja edine pravične trgovine v Sloveniji 3MUHE,
ki je bila sad sodelovanja med Humanitasom in
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okoljsko organizacijo Umanotera. V prispevku o
“Pravičnih 10” boste lahko prebrali, koliko promocijskega in izobraževalnega dela smo vložili v to
področje. Ponosni smo, da 3MUHE pomembno
prispevajo k življenju v Ljubljani, da je trgovina
skozi vsa ta leta vzpodbudila mnoge k prostovoljnemu delu in da smo uspeli privabiti šole k
razvoju izdelkov pravične trgovine v sodelovanju
s kulturno-ekološkim društvom Smetumet. Naši
ostali pomembni partnerji na tem področju
so Kafuli v Burkini Faso, kjer izdelujejo nekatere izdelke, ki jih prodajamo v 3MUHAH, in
avstrijska pravičnotrgovinska organizacija EZA.
Humanitas tako (mednarodno) sodelovanje dejansko izvaja in ne le govori o njem! Podpiramo
tudi kolektivistične vrednote, denimo solidarnost
namesto individualističnega klica k potrošnji. To mi
daje tudi iztočnico, da omenim še knjigo Projekt
Od-rasti: Manifest za brezpogojno podporo za
neodvisnost, ki sta jo pred kratkim predstavila
Humanitas in društvo Focus s podporo Francoskega
kulturnega centra, z namenom promoviranja široke
debate o tem, v kakšni družbi želimo živeti in kako
jo lahko dosežemo, ne da bi pri tem uničili planet.

gledamo naprej, smo neizogibno zaskrbljeni glede
prihodnosti, to skrb pa delijo mnogi. Verjamemo, da
lahko velike izzive, s katerimi se sooča svet, rešimo
s sodelovanjem, odprtostjo za različne ideje in kulturne vrednote, toleranco in sočutjem, z družbenim
udejstvovanjem in preizpraševanjem ustaljenih
vzorcev. Naslednjih 15 let bo ključnega pomena
za prihodnost naše družbe in planeta in prepričan
sem, da bo Humanitas s svojim prispevkom močno
prisoten. Upam, da boste z nami tudi vi!

HUMANITASOVO BOTRSTVO

David Limon
Predsednik

“

Na Humanitasu gledamo na tako
imenovano begunsko krizo
kot na krizo človekovih pravic, ki zahteva
sočuten in humanitaren odziv.
Množice, ki bežijo z doma,
so mešanica družin,
ki obupano iščejo varno zatočišče, in mladih
moških, ki so bili poslani v Evropo, da
napravijo prve korake v boljšo prihodnost
za tiste, ki so ostali doma.

Dodaten razlog za praznovanje je 15-letnica globalnega učenja, ki smo jo zaznamovali s sloganom
“Presegamo vzorce”. Cilj globalnega učenja je vzpodbujanje kritičnega mišljenja o zapletenih problemih,
s katerimi se sooča svet, in opolnomočenje ljudi, da
postanejo dobro obveščeni, angažirani in aktivni
državljani. V tem času smo izvedli več sto različnih
delavnic po šolah in drugje ter seminarjev za učitelje.
Več o tem lahko preberete spodaj, obenem pa si
lahko ogledate primer gradiva, ki smo ga izdelali
v ta namen. Poudarek našega izobraževalnega in
osveščevalnega dela je seveda na otrocih in mladini, ki predstavljajo prihodnost. V tem duhu je
Humanitas trenutno tudi partner v velikem evropskem projektu “Skavtinje in skavti razmišljamo
globalno!”, ki je del dogajanja v okviru Evropskega
leta razvoja. Več o tem lahko najdete na naslednjih
straneh, kakor tudi o dejavnostih in gradivih, ki jih
ponuja Hiša svetov.

Udeleženka tečaja za tkalke. Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), 2010.

Nitke Kafulijevih tkalk

Humanitasov program Botrstvo je način, kako
podpiramo posameznega otroka in skupnost. Z
mesečnimi prispevki botri omogočajo dokončati
šolanje otrokom v Gani, Keniji in Burkini Faso, pri
čemer del tega zneska namenimo skupnostnim projektom, kot so izgradnja knjižnice ali večnamenskega
objekta, zdravniški pregledi, program dodatnega
prehranjevanja in drugo, po dogovoru z lokalnimi
koordinatorji.

Izobraževanje tkalk v Burkini Faso je eden od skupnostnih projektov, kjer podpiramo razvoj ženskega
podjetništva. Bombaž je eden glavnih pridelkov v
državi, danes pogosto namenjen izvozu. Skupaj
s partnersko organizacijo Kafuli smo se odločili,
da ohranimo in okrepimo znanje burkinskih
predelovalcev bombaža, še posebej žensk, in jim
s tem omogočimo večje ekonomsko in socialno
neodvisnost. Kafuli je tako vzpostavil najprej tečaj
za tkalke in predelovalke blaga v mestu BoboDioulasso. Vanj so bile vključene tudi nekatere
mame naših varovancev. Naučile so se, kako izbrati
dober material, kako bombažne niti obarvati, kako
uporabljati statve in kako tkati blago z izbranim
vzorcem. Sledili so nakupi in najem statev, kjer so
zainteresirane tkalke lahko nadaljevale delo, kasneje

Na ta način izboljšamo tako osnovne življenjske
pogoje kot izobraževalne možnosti otrok, hkrati
pa vlagamo neposredno v razvoj lokalne skupnosti. Z veseljem danes spremljamo in podpiramo nekdanje varovance, ki so dokončali šolanje,
njihove starše, ki so s pomočjo botrov dobili poklic,
in nove pobude skupnosti, kot je vrtnarjenje, za
večjo samostojnost.

Leto 2015 je bilo za Humanitas leto praznovanj,
leto oziranja nazaj k temu, kaj vse smo dosegli s
pomočjo in podporo naših članov, podpornikov,
prostovoljcev, botrov in projektnih partnerjev. Ko
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LOKALNI PARTNERJI BOTRSTVA

pa tudi projekt opolnomočenja s spodbujanjem
kakovosti njihovih proizvodov, širjenja trga zanje
ter samostojnega delovanja na trgu. Spoznale so
načela pravične trgovine, prednosti delovanja v
zadrugi ter načine za ohranitev naravne in kulturne
dediščine Burkine Faso. Pomembno je tudi, da smo
organizirali mešane skupine, kjer so vključene
ženske različnih starosti, etnij, verskih prepričanj
in izobrazbe; skupine so tako raznolike, kot je tudi
skupnost v mestu Bobo-Dioulasso.
Tkalstvo se je začelo v okviru projekta, ki ga je financiralo Ministrstvo za zunanje zadeve Republike
Slovenije. Kakovost tkalk pa je prepoznalo tudi
Ministrstvo za mladino Burkine Faso, ki je sofinancirala tečaje za nove skupine tkalk.

Bamouni Patricia v svojem ateljeju. Bobo-Dioulasso
(Burkina Faso), 2014.

Humanitas izvaja program botrstva otrok v
Gani, Keniji in Burkini Faso. Botrstvo poteka v
sodelovanju z lokalnimi partnerji, ki na terenu
koordinirajo aktivnosti in sodelujejo pri izvedbi
razvojnih projektov, povezanih s programom.
Jeseni 2015 smo v Sloveniji prvič gostili vse lokalne
koordinatorje iz angleško govorečih dežel skupaj.
Ebenezer Parditey (EHT, Gana, okolica Akre),
Fatawu Abu Bakari (AEGIS, Gana, Larabanga)
in Richard Ochieng Odiere (Kenija, Kendu Bay)

izmenjavi izkušenj med koordinatorji in predlogom
za nove skupnostne projekte – vrtnarjenje, ki je
priljubljeno med varovanci v Busui, bomo skušali
prilagoditi in vpeljati tudi na ostalih lokacijah.
Spodaj je utrinek o tem, kako Ebenezer, Fatawu
in Richard ter Dado Kebe, ki je njihov stik v
Sloveniji, vidijo svojo vpetost v program in glavne
spremembe.

Ebenezer Parditey, organizacija EHT
(Enhancing Hidden Talents), Gana

zaradi manjka finančnih sredstev ni uspela odpreti
delavnice, kjer bi lahko svoje znanje uporabljala. Da
ne bi izgubila veliko teh spretnosti, je redno pomagala pri določenem krojaču pri raznih naročilih.
Patricija si je želela zbrati dovolj sredstev za nakup
šivalnega stroja in za odprtje lastnega ateljeja. Na ta
način bi lahko v polni meri izvajala poklic šivilje, ki
ji je zelo prirasel k srcu. V letu 2014 smo v Sloveniji
zbirali sredstva, ki so ji to omogočila – danes ima
šivalni stroj in postopoma pridobiva kupce.

Tkalke Kafulija danes same iščejo nove priložnosti –
za 8. marec se pripravljajo na sejemsko predstavitev
izdelkov v Burkini Faso. Izdelke s tipičnimi vzorci
iz zakladnice Burkine Faso lahko kupite v pravični
trgovini 3MUHE v Ljubljani.

Patricijin šivalni stroj
Učenka Patricija Bamouni je rojena v majhni vasici z
imenom Tialgo. Ta vasica leži med glavnim mestom
Burkine Faso, Ouagadougou, in Bobo-Dioulassom.
Rodila se je v revni podeželski družini, ki po
etničnosti pripada etniji “Gourounsi’’. Že v ranem
otroštvu, pri približno petih letih, je izgubila mamo.
Skrb zanjo je prevzela teta iz Bobo-Dioulassa, ki
je Patricijo vzela k sebi in jo za nadaljnje šolanje
vpisala v javno osnovno šolo “la Gare’’. Šola leži v
neposredni bližini železniške postaje, kar razloži tudi
naziv osnovne šole – železniška postaja (La Gare).
Obiskovala jo je do 6. razreda, kar pomeni, da je po
šestih letih in razredih šolanja opravila državni izpit,
ki ga vsi šolarji opravljajo ob zaključku 6. razreda.
Tistega leta je izgubila svojega očeta in strica, moža
tete, ki je njena skrbnica. To pomeni, da je sedaj
sirota. Bila je pred pomembno odločitvijo, saj si je
morala hitro najti službo oz. vir dohodka, da bi lahko
pomagala svoji skrbnici in v dobri meri podprla
tudi sebe. Odločila se je za vpis v krojaški center,
v samem središču katoliškega Velikega misijona
Bobo-Dioulasso. Po končanem šolanju je pridobila
diplomo za krojenje ženskih oblačil in oblačil za
dojenčke. Na žalost pa kljub šolanju in diplomi

Zeleni prsti v Gani

Eben, kdaj si se ti pridružil Humanitasovemu
programu botrstva kot koordinator?
Eben: Z botrstvom smo organizirano začeli leta
2005, s sedmimi otroki iz kraja Busua v okrožju
Ahanta. To je bil rezultat projekta dopisovanja
med šolarji iz Gane in Slovenije. Šolarji so takrat
v pismih opisovali svoj vsakdanjik, posnet je bil tudi
dokumentarec Prijatelji od daleč – Friends from Far
Away. Odločili smo se, da nekaj teh otrok vključimo
v botrstvo in jim olajšamo dostop do izobraževanja.

Narava je tema dveh najnovejših skupnostnih dejavnosti, ki jih podpira Humanitas. V Gani smo delno
tudi s pomočjo evropskih sredstev v kraju Busua
zgradili eno prvih večnamenskih stavb – knjižnico s
hostlom, kjer danes kot prostovoljci pomagajo tudi
nekateri nekdanji varovanci. Med njimi in učenci je
veliko zanimanje za samostojno pot po šolanju. Že
pred koncem skušajo zagotoviti dodatna sredstva,
ki bi podprla nadaljevanje programa. V sklopu
knjižnice in v sodelovanju s šolami zdaj poteka
vrtnarski krožek. Varovanci se učijo, kako gojiti
zelenjavo in jo prodati.

Kako ste vzpostavili projekt? Gre namreč za več kot
le nakazovanje sredstev za šolanje.
Eben: Z ekipo Humanitasa smo se veliko pogovarjali o sami strukturi botrstva. Takoj na začetku
smo se odločili, da moramo vključiti skupnost in
da skušamo pridobiti ali zgraditi prostor, kjer bi se
varovanci lahko srečevali. Tako smo prišli do ideje za
knjižnico. Potrebovali smo dve leti, a na koncu nam
jo je uspelo zgraditi, saj smo že od začetka vključili
predstavnike lokalne skupnosti Busua. Oni so nam
veliko pomagali z logistiko in ostalimi praktičnimi
zadevami.

Udeleženec programa vrtnarjenja. Busua (Gana), 2015.

so v slabem mesecu spregovorili o pomembnosti
povezovanja, sodelovanja in skupnega učenja na
srečanjih z botri in s člani Humanitasa, obiskali
so pravično trgovino 3MUHE, predstavili smo
jim druge slovenske razvojne NVO in skupaj
oblikovali načrte za nadaljevanje skupnostnih
projektov in botrstva.

Kako vidiš botrstvo po 10 letih? Kaj so po tvojem
mnenju najpomembnejši premiki?
Eben: Smo zrasli in odrasli. S programom botrstva
zdaj skrbimo tudi za otroke izven naselja Busua.
Ugotovili smo, da ne želimo izvajati programa zgolj
v kraju, kjer je veliko turistov. Otroci ne zmorejo
ločiti med tem, kdo jim nudi trajno, dolgoročno

Na srečanjih smo govorili o konkretnih potrebah
njihovih skupnosti, sodelovanju in vključevanju
lokalnih uradnikov in voditeljev, pa tudi o tem, kako
lahko tovrstni projekti vplivajo na življenje otrok iz
posameznega kraja. Veliko časa smo namenili tudi
6
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podporo, in kdo je v kraju le na obisku, za zabavo,
in jim lahko pomaga le začasno. Zato smo se
odločili, da vključimo kraje, ki so bolj v notranjosti
regije, kot so Butre, Azani, Yakaw. Ta odločitev
je posledica poročil, predlogov in pogovorov s
podporniki programa v Gani. Prav tako smo se
odločili vključiti okolico Akre, kjer s programom
zmanjšujemo otroško delo v kamnolomih in pri
ribolovu. Njihovim staršem damo na izbiro: če
otroke pošljejo v šolo namesto na delo v kamnolom
ali pri ribičih, bomo mi poskrbeli za plačilo šolanja.
Želimo, da imajo otroci boljše življenje; veliko se
jih utopi ali poškoduje, ko skušajo razplesti ribiške
mreže. Z botrstvom v Akri smo začeli leta 2007.
Prav tako vključujemo prostovoljce, ki delajo z otroki.
Pomembno je, da so te spremembe postopne in da
smo vsakič prepričani, da je denar botrov porabljen
preudarno.

z manjšim hostlom, pa skušamo izbrati take, ki
bodo v prihodnosti omogočali dodatni prihodek
za izobraževanje otrok.

Fatawu Abu Bakari, organizacija
AEDIRG (Ansung Education and
Development in Rural Ghana), Gana
Botri Humanitasa podpirajo šolanje otrok tudi
na severu Gane, v Larabangi. Fatawu, kdaj si se
vključil v botrstvo?
Fatawu: Če se prav spomnim, segajo pobude za
botrstvo v Larabangi v leto 2000, sam sem se
pridružil kasneje, ko je program že potekal. Strinjali
smo se, da bi lahko pomagal pri pripravi poročil,
tako bi nekdo iz Slovenije moral manjkrat obiskati
lokacijo. Leta 2007 smo se srečali s predstavniki
lokalne skupnosti in učitelji v Larabangi. Vsi smo
se strinjali, da bi poskusili zgraditi knjižnico. Zanjo
smo s pomočjo lokalne skupnosti našli dobro lokacijo, med srednjo in osnovno šolo. Graditi smo začeli
leta 2007 in čez dve leti smo jo že začeli uporabljati.
Leta 2010 smo tudi formalno ustanovili samostojno
lokalno nevladno organizacijo AEDIRG – Ansung
Education and Development in Rural Ghana, ki je
Humanitasov partner v Larabangi.

Kakšno vlogo pa igra skupnost in njihovo mnenje
o programu?
Eben: Vsaka nova lokacija botrstva je nastala na
pobudo same skupnosti, nikoli ni to odločitev
Humanitasa ali EHT, vedno se morajo s programom
strinjati ljudje, ki v določenem kraju delajo z otroki,
ljudje, ki so pripravljeni, da raziščejo stanje v kraju in
preverijo, ali botrstvo in skupnostni projekti lahko
pomenijo izboljšanje.

Za nas je pomembno, da botrstvo ne pomeni
samo možnosti šolanja, ampak da vključuje tudi
dejavnosti za skupnost – starše, učitelje, šole. Tako
smo leta 2013 na pobudo nekaterih učiteljev začeli
s šolskimi tekmovanji v okrožju. Z Davidom in
Dado iz Humanitasa smo se strinjali, da je to dober
način, s katerim o programu osveščamo tudi tiste,
ki nas ne poznajo. Zdaj učitelji sprašujejo, kdaj bo
naslednji podoben dogodek.

Delaš s šolami. Kdo vse je vključen v odločanje o
vzpostavitvi botrstva?
Eben: Večina krajev, kjer imamo botrstvo, ima samo
eno šolo in učitelji so običajno najbolj izobraženi
člani teh skupnosti, zato ne moremo oz. niti ne
želimo sprejemati odločitev brez njih. Vedno se
posvetujemo z ravnatelji, učitelji, starešinami in
političnimi vodjami. Vsaka odločitev o programu
je vedno sprejeta v dogovoru s skupnostjo. Trenutno
EHT deluje na 22 posamičnih lokacijah in povsod
imamo ljudi, ki so naša vez z lokalno skupnostjo;
običajno so to člani sveta starešin.

Kaj vidiš kot največjo spremembo botrstva v
Larabangi? V okolici Akre se je npr. povečajo število
varovancev in botrov, še bolj so vključili skupnost,
program poteka v krajih, ki niso tako turistični …
Fatawu: Turisti obiščejo tudi Larabango, ampak v
program botrstva so od začetka vključeni varovanci,
ki z njimi nimajo veliko stika. V Larabangi imamo
samo eno lokacijo in trenutno 29 varovancev.

Z mesečnimi prispevki botrov pomagate dokončati
šolanje enemu otroku, pri čemer je del tega zneska
namenjen skupnostnim projektom, kot so izgradnja
knjižnice, zdravniški pregledi … Kako izberete te
dejavnosti?
Eben: Naš cilj je najprej otrokom omogočiti šolanje,
pri skupnostnih projektih, kot je knjižnica v Busui

Kaj se zdaj dogaja s knjižnico?
Fatawu: Stavba ima poleg knjižnice tudi prostore
za nočitev. Preko tega lahko zagotovimo dodatna
8

Srečanje botrov in lokalnih predstavnikov botrstva. Ljubljana (Slovenija), 2015.

Kakšen je tvoj stik s Humanitasom? Kako se je
program botrstva spremenil?
Richard: Vedno se posvetujemo o spremembah, ki
bi jih radi uvedli. Zdaj, ko sem na obisku v Sloveniji,
imamo priložnost, da se o njih pogovorimo skupaj in
da primerjamo izvajanje programa. Botrstvo vpliva
na celotno skupnost, ne le na učenca in šolo. Zato
o programu informiramo tudi tiste v skupnosti, ki
vanj niso neposredno vključeni. Zame so primeri iz
Gane in Burkine Faso res spodbudni, veliko je storjenega. Sam bom skušal podoben način sodelovanja
vzpostaviti v Keniji, da ljudje zvedo za program in
da vedo, kdo vse ga omogoča.

sredstva. Trenutno v njih ni prostovoljcev, zato jih
lahko ponudimo obiskovalcem Larabange. Kot
je že Eben poudaril, skušamo tudi sami pridobiti
sredstva za izvajanje botrstva.

Richard Ochieng Odiere,
Kendu Bay, Kenija
Richard, kako si začel sodelovati s Humanitasom?
Richard: Botrstvo se je v Kendu Bayu začelo leta
2005. Takrat sem delal v eni od dveh trgovin v kraju
z dostopom do interneta. Takratni koordinator je pri
nas na računalniku pripravljal poročila o varovancih,
jaz pa sem mu pomagal pri spletnem pošiljanju na
Humanitas. Poleg tega je moja žena učila na šoli, ki
so jo obiskovali nekateri varovanci. Tako da sem tudi
njej občasno pomagal s pripravo poročil. Kasneje smo
se dogovorili, da postanem koordnator za osnovne
šole, po Davidovem obisku leta 2012 pa sem postal
odgovoren za vse šole oz. lokacije. Takrat smo tudi
vložili vlogo za ustanovitev nevladne organizacije, ki
bo formalni stik s Humanitasom in šolami. Postopki
preverjanja v Keniji so kar dolgotrajni, tako da smo
šele letos poleti prejeli dovoljenje za ustanovitev.
Tako bomo precej lažje komunicirali s predstavniki
lokalne skupnosti.
9

STIK Z BOTRI V SLOVENIJI

Intervju s Humanitasovo koordinatorico botrstva Dado Kebe
Dado, kako se spominjaš svojih začetkov pri
Humanitasu in stikov z botri ter lokalnimi
koordinatorji?
Dado: Po uspešnem zaključku dodiplomskega
študija v Ljubljani sem se vrnila v Mali. Po letu in
pol, bolj natančno jeseni leta 2000, mi je mož, ki je
bil takrat v Ljubljani, povedal, da bom dobila obisk s
strani na novo ustanovljenega društva, ki se imenuje
Humanitas, za vzpostavitev botrstva. Čez nekaj
tednov se je ga. Eva Marn, takratna predsednica
društva Humanitas, sestala z mano za postavitev
temeljev za botrstvo v Maliju in nato odšla z istim
namenom v Burkino Faso. V aprilu 2001 sem šla k
njej v Burkina Faso, kjer sem tudi spoznala lokalnega
predstavnika g. Seydouja Ganouja. To je bil skromen začetek botrstva. V tem letu se je botrstvo
začelo z majhnim številom otrok v Burkini Faso,
Larabangi in Maliju. Ob koncu leta 2002 je bilo
26 otrok, če štejemo enega otroka, ki se je pridružil
botrstvu v območju Slovenije s pomočjo ge. Urše
Marn, ki je takrat s tem začela. Ko sem se leta 2002
vrnila v Slovenijo, sem nadaljevala sodelovanje s
Humanitasom. Od leta 2007 se je 24 afriških vasi v
Gani, Burkini Faso in Keniji vključilo v botrstvo. V
letu 2014 smo imeli 420 botrov. Večkrat se sliši, da
je izobraževanje ena izmed otrokovih pravic, ampak
zaradi različnih okoliščin jim je v določenem kraju
in primeru zelo težko obiskovati šolo ali šolanje
uspešno dokončati. Omogočati otrokom dostop do
šole, jim plačati malico, zdravstveno oskrbo in jih
spremljati, je pot, ki jo potrebujejo, da odrastejo v
samostojne in odgovorne osebe. Na tak način lahko
tudi prispevajo k razvoju v svojih državah. Da bo to
lažje, je treba vključiti skupnost. Zato smo izvajali
naslednje projekte za izboljšanje življenja skupnosti,
ki ji otrok pripada: v Burkini Faso usposabljanje
žensk v skupnosti s programom tkalstva (financiralo
je MZZ, leta 2008) ter odgovorni turizem (MZZ);
Kaja Women na jugu Gane; mini krediti dekletom;
in vrtnarstvo sponzoriranih otrok v letu 2015.

botri, leta 2013 si tudi obiskala varovance v Burkini
Faso. Poznaš tako Slovenijo kot razmere v Afriki.
V čem smo si oboji podobni?
Dado: Predlani sem bila v Burkini Faso in videla, da gredo varovanci v šolo brez skrbi in dobro
sprejemajo program botrstva. Čutila sem, da imajo
samozaupanje, so veseli in odprti svetu, saj vedo, da
imajo prijatelje, botre, ki jim pomagajo, da je njihovo
življenje bolj kakovostno.

“

Srečanje s predstavniki botrstva,
ki ste ga priredili,
je bilo zelo zanimivo, zame še posebno
pogovor s simpatičnim
in zgovornim predstavnikom iz Gane,
ki nam je veliko povedal
o naših varovancih in nas prepričal, da gre
denar v prave roke.

Kaj se ti je letos ob srečanjih v Mariboru in
Ljubljani najbolj vtisnilo v spomin?
Dado: Letos nam je uspelo povabiti naše predstavnike iz Afrike za srečanje z dragocenimi botri
iz Slovenije. Trije izmed štirih so uspeli priti.
Organizirali smo srečanje v Mariboru in Ljubljani,
kjer imamo največ botrov. Tisti, ki so se srečanja
udeležili, so bili zelo navdušeni in so še naprej
pripravljeni z nami nadaljevati skupno poslanstvo,
ki je v dobrobit otrokom. Nekateri prvih otrok,
ki so bili vključeni v botrstvo, sedaj obiskujejo
univerze v svojih državah, drugi se še šolajo ali so
postali obrtniki. Brez botrov in botric bi bil uspeh
naših varovancev zelo otežen. Botri so s finančno
podporo in s pismi varovancem ogromno prispevali
k temu, da so ti otroci uspeli dokončati šolanje,
nekateri tudi prestopiti prag univerze. Vesela sem
bila, da so se botri srečanj udeležili. To nam bo
pomagalo pri izboljšanju programa. Srečanja so bila
tudi priložnost, da se botrom osebno zahvalimo za
podporo in trud za dober potek programa botrstva.

Kaj je največji cilj, motivacija pri tvojem delu?
Dado: Naš cilj je uspešno izobraziti veliko število
otrok, ki bodo lahko v prihodnosti pomagali drugim
otrokom, potrebnih pomoči in bili tako koristni za
njihove skupnosti. Botrstvo omogoča trajnostno
spremembo in izboljšanje življenjskih pogojev
ranljivih otrok in cele skupnosti.
Pripravili: David Limon, Dado Kebe, Manca
Poglajen

– Izjava udeleženke Humanitasovega
programa botrstvo

Zakaj se naši botri odločajo postati botri?
Dado: Za to se odločijo ne zato, ker so premožni,
ampak ker so nesebični in znajo prisluhniti stiskam
drugih ljudi, kjerkoli ti že so. Pred prijavo nekateri
botri izrazijo željo podpirati punčko, ker so mnenja,
da so ženske v Afriki bolj zapostavljene. Drugi pa
želijo podpreti fantke. Skupna želja je, da preko
programa botrstva podpirajo izobraževanje otrok,
ki bodo v bodočnosti postali neodvisni posamezniki.
Mislim, da je botrstvo, čeprav majhno, eden izmed
načinov zmanjševanja nepravičnosti in revščine v
določenem delu sveta.

Sama si prišla v Slovenijo iz Malija na študij, si
običajno prvi stik z lokalnimi koordinatorji in z
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Lokalni koordinatorji in Humanitasovci na pikniku. Kras (Slovenija), 2015.
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ŽE 15 LET PRESEGAMO VZORCE

resničnosti globaliziranega sveta ter jih prebuja,
zato da bi bilo mogoče uresničiti pravičnejši svet,
v katerem bi bilo več enakosti in človekovih pravic
za vse”. Delovna skupina za GU pri SLOGI je
podala naslednjo definicijo GU:

Ob 15-letnici delovanja društva Humanitas
praznujemo tudi 15-letnico globalnega učenja v
Sloveniji. Humanitas je v tem obdobju v Sloveniji
uveljavil metode globalnega učenja (GU), ki jih
izvaja že ves čas svojega delovanja. Vsa leta spremljamo in soustvarjamo razvoj tega področja tudi na
mednarodni ravni.
Začetki društva torej segajo v leto 2000. Razvilo se
je iz želje in energije ljudi, ki so poudarjali potrebo
po podpori in zavzemanju za manj privilegirane
skupine prebivalstva v Sloveniji in po svetu ter
naslavljanju globalnih težav in izzivov, kot je
revščina in vedno večji razkorak med posameznimi
deli sveta. Po vzpostavitvi prvih dejavnosti na
področju razvojnega sodelovanja – botrstva in
podpore lokalnim skupnostim v obliki vzpostavitve
pravične trgovine – je kmalu postalo jasno, da je
nemogoče doseči korenite spremembe na področju
zmanjševanja (ekonomskega) razvojnega razkoraka
brez aktivnega sodelovanja privilegiranega dela sveta.
Ne v smislu ponujanja razvojne pomoči, temveč
s spremembami našega načina življenja in spremembami delovanja sistemov. Samò ozaveščanje
se ni zdelo dovolj učinkovito in ni spodbujalo
dovolj aktivnega delovanja ter kritičnega mišljenja,
zato smo začeli bolj sistematično delovati na
področju medkulturnega dialoga, sčasoma pa tudi
na drugih področjih GU. V ta namen smo se že

Ustanovimo društvo
Humanitas

pred

2000

•

Brbotanje idej in
pobude za nastanek
organizacije

2000

•

2001

•

2002

•

“Učenje za globalno uravnoteženo sobivanje oz.
krajše globalno učenje je vseživljenjski proces
učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in
posameznikovo vpetost v globalno dogajanje. Cilj
tovrstnega učenja so globalno odgovorni in aktivni
posamezniki in skupnosti. Globalno učenje je proces
spodbujanja posameznikov in skupnosti za lastno
angažiranje in delovanje na področju razreševanja
ključnih skupnih izzivov človeštva. V ta namen
je potrebno razvijanje formalnih in neformalnih
programov izobraževanja in učenja, ki bodo
temeljili na razvijanju sposobnosti kritičnega
mišljenja ter drugih osebnostnih in družbenih veščin.
Tako izobraženi in usposobljeni aktivni državljani
lahko z lastnim delovanjem in delovanjem v okviru
raznih organizacij prispevajo k bolj pravičnim in
trajnostnim ekonomskim, socialnim, okoljskim in
na človekovih pravicah temelječih državnim in
mednarodnim politikam.”

Uvodno izobraževanje za nove trenerje globalnega učenja.
Ajdovščina (Slovenija), 2015.

zgodaj povezali z različnimi organizacijami po
svetu, ki delujejo na področju GU, ter delovali in
še delujemo kot predstavnik slovenskih nevladnih
razvojnih organizacij v delovni skupini za GU pri
CONCORD-u (Evropsko združenje nevladnih
organizacij za pomoč in razvoj). Smo tudi eden
od ustanoviteljev SLOGE, platforme za razvojno
sodelovanje in humanitarno pomoč.

2003

•

2004
Šola pod soncem –
poulična akcija

Dopisovanje
otrok iz Gane in
Slovenije, začetek
Humanitasovega
programa botrstvo

Ustanovitev
Hiše svetov
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•

Delavnice in priročniki
o pravični trgovini

SLOGA –
Slovenska
platforma za
razvojno
sodelovanje in
humanitarno
pomoč

2005
Pravična
trgovina &
prodajalna
3MUHE

Z vnašanjem globalne dimenzije v šole širimo
med mladimi zavest o povezanosti sveta. Na svet
poskušamo gledati in ga občutiti z več vidikov, ne le
z evropskega. GU pri mladih tako spobuja kritično
razmišljanje in proaktivno delovanje na področju
razreševanja svetovnih izzivov. Humanitas šolam
ponuja izobraževalne module, ki jih izvedemo v okviru različnih predmetov, prav tako pa orgniziramo
usposabljanja za učitelje, da lahko sami pridobijo
osnovne veščine podajanja tem z vključitvijo globalne dimenzije v šolske predmete. Tekom let smo
pripravili tudi vrsto metodoloških priročnikov za
izvajanje delavnic GU. Priročniki in materiali so
dostopni na društvu, v Hiši svetov ter na spletu, za
šole in pristojne ustanove pa smo pripravili tudi
pregled razvoja GU v Sloveniji ter smernice za
vključevanje globalnih tem v učne načrte.

Področja, ki jih zajema GU, so raznovrstna.
Različne organizacije in posamezniki se ponavadi
osredotočijo na določen spekter tematskih področij.
Nekatera izmed njih so:
• razvojno sodelovanje

Globalno učenje je po Maastrichtski izjavi o
globalnem izobraževanju (2002) opredeljeno
kot “izobraževanje, ki ljudem odpira oči in um za

Kdo je naredil
majico? – razstava
o nastanku oblačil

Gradiva in izobraževalni moduli

Katera področja globalno učenje
zajema?

Kaj je globalno učenje?

Delavnice za mlade o
predsodkih, stereotipih
in reševanju vrstniških
konfliktov

• človekove pravice
• trajnostni razvoj
• varovanje okolja
• mir in preprečevanje konfliktov
• medkulturna komunikacija
• enakopravnost spolov.

Definicija Globalnega
učenja
Seminarji o
medkulturnosti

•

2006

Razvojni projekti
opolnomočenja lokalnih
skupnosti v Burkini Faso

Evropsko leto
medkulturnega dialoga

•

Dokumentarec
Prijatelji od daleč
Družbena
odgovornost –
razumevanje kultur
in različnosti v
sodobnem svetu

2007
Vsi Smo delček
istega sveta –
ozaveščanje
o milenijskih
razvojnih ciljih

2008

•

2009

•

2010

•

2011

Priprava priporočil, smernic
in drugih gradiv GU
za učitelje

Medsektorska delovna
skupina za
globalno učenje

•

2012

Otvoritev Hiša svetov –
specializirane knjižnice o
globalnih izzivih

•

Premiera lutkovne
predstave Rešilni čoln

2013

•

Začetek spoznavanja in
uporabe lutkarstva za
osveščanje najmlajših
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2014

•

2015

•

Evropsko leto za ravoj
15 let Humanitasa in
15 let globalnega učenja
v Sloveniji

2016

HIŠA SVETOV – ZA SOLIDARNO,
PRAVIČNO IN ODGOVORNO DELOVANJE

o globalni povezanosti, posledicah in vlogi posameznika. To spodbuja k zavzemanju aktivne,
odgovorne in zavedne vloge v oblikovanju bolj
solidarne in pravične globalne družbe.

Javni dogodki so zajemali: oglede družbeno kritičnih
filmov, npr. Sun come up in razprava o okoljskih
migracijah; delavnice na prostem Šola pod soncem,
leta 2014 o problematiki otroškega dela v okviru
dogodkov Dan soseda na Taboru in Pravičnih 10,
leta 2015 pa v okviru Fairtrade piknika in dogodka
Posebni prijatelji; razpravo o razvojnih projektih,
kot jih vidijo predstavniki NVO iz Gane in Kenije
(skupaj s Skuhno). V tednu globalnega učenja smo
novembra 2014 izvedli predstavitev globalnega
učenja za učitelje osnovnih in srednjih šol ter okroglo mizo o vlogi globalnega učenja v mednarodnem
prostovoljstvu, novembra 2015 pa okroglo mizo in
predstavitev prevoda knjige Projekt gospodarske
od-rasti in otvoritev potujoče razstave Fair Foto o
etičnem načinu oblačenja. Razstavi se je pridružila
še projekcija filma The True Cost januarja 2016 v
ljubljanski Kinoteki.

Hiša svetov kot specializirana knjižnica za globalne
teme (globalizacija, človekove pravice, globalna
ekonomija, aktivno državljanstvo, medkulturnost,
okolje, migracije, hrana, …) ponuja strokovne
publikacije, leposlovje, filme in otroške knjige, med
katerimi imajo posebno mesto priročniki za delo z
mladimi, ki so namenjeni mladinskim voditeljem
in učiteljem.
V knjižnici najdemo informatorje, ki zagotavljajo
redno delovanje info točke za pomoč uporabnikom,
urejajo gradivo, se poznavajo z zbirko, svetujejo
pri izposoji, pišejo recenzije NAJ knjige meseca
ali knjižnih novosti, raziskujejo novo gradivo za
nakup ter pomagajo pri organizaciji filmskih večerov.
Knjižnica deluje v okviru Mestne knjižnice Ljubljana,
enote KOŽ, s katerimi zelo dobro sodelujemo. KOŽ
je letos informatorjem Hiše svetov med drugim
predstavila osnove bibliotekarstva ter tudi prostore
in organiziranost knjižnice. Društvo Humanitas pa
je za informatorje KOŽ kot tudi tiste iz Hiše svetov
izvedlo predstavitev delovanja društva, knjižnične
zbirke ter izvedlo delavnice globalnega učenja. Preko
tega smo jih še bolj podrobno seznanili z delom v
Hiši svetov in z globalnim učenjem ter nenazadnje
okrepili vezi med informatorji.

Verjamemo, da bomo še naprej uspešno vodili program Hiša svetov z različnimi dogodki in prispevki
ter s tem dvigovali ozaveščenost javnosti o globalnih
problematikah.
Darja Cupin

Dejavnosti Hiše svetov v letu 2015

Hiša svetov - knjižnica. Ljubljana (Slovenija), 2013.

Društvo Humanitas pod krovnim nazivom Hiša
svetov izvaja raznolike aktivnosti, ki se tematsko
in metodološko navezujejo na koncept globalnega
učenja. Hišo svetov smo opredelili kot program
ozaveščanja in izobraževanja, ki spodbuja solidarno, pravično in odgovorno delovanje človeka
v svetu.
Program ves čas nadgrajujemo in prilagajamo
izzivom v družbi. Vsebinsko se osredotočamo
predvsem na naslednja področja:
• mednarodna trgovina in globalni denarni tokovi,
• etično potrošništvo in pravična trgovina,
• medkulturno učenje in socialno vključevanje,

• prehranska samozadostnost in suverenost ter
• privatizacija vodnih virov in oskrbe z vodo.
Hiša svetov je zaživela leta 2004 kot majhen medkulturni center, ki je nudil informacije, knjižnico, dostop do interneta ter možnost druženja različnih
skupin migrantov z namenom lažje integracije
v slovensko družbo. Skozi leta in izkušnje se je
zelo razvil: z vsakim letom nadgrajujemo zbirko v
knjižnici Hiše svetov, z javnimi dogodki pa sledimo
trenutno perečim tematikam in se jih lotevamo
skladno s trendi globalnega učenja. Aktivnosti so
v prvi vrsti namenjene informiranju in ozaveščanju
14

V letu 2015 smo uvedli prispevke za svetovne dneve,
povezane z globalnimi temami, kot so svetovni dan
podnebnih sprememb (15. maj), beguncev (20. junij)
itd. Tako se lahko bralci bolje seznanijo z naborom
knjig z aktualnih področij. Objavljamo tudi članke
o globalnih aktualnih novicah, ki v medijih niso
izpostavljene, kot je državni udar v Burkini Faso,
zlorabe v begunsk centri v Avstraliji ipd.
Nadaljujemo s predstavitvami NAJ knjig meseca.
Nekatere od izbranih: Gradnja z naravnimi materiali; Polovica rumenega sonca; Odprte žile Latinske
Amerike idr. V letu 2014 in 2015 skupaj se je zbirka
povečala za 93 novih knjig in 18 novih DVD-jev z
različnih področij globalnega učenja.
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EVROPSKO LETO ZA RAZVOJ 2015 –
PRIPRAVLJENOST NA DVOM
Leto 2015 mineva v znamenju Evropskega leta
za razvoj (ELR). Če bi želeli našteti aktivnosti,
ki jih je Humanitas izvedel v okviru ELR 2015,
bi malone lahko našteli vse, ki smo jih pripravili
tekom leta. Prek vrednot globalnega učenja (GU)
namreč ključno pripomoremo k zavedanju mladih
in starejših o medsebojni povezanosti sveta in o
pomembnosti odgovornega delovanja, iskanja
alternativ in odpiranja prostora za transformacijo,
osebnostno in družbeno.

DOŽIVIMO SVET!

Smernice za zagotavljanje kakovosti
globalnega učenja prek delavnic v šolah

kdo neizobražen? Postavljanje tovrstnih vprašanj in
resnično zavedanje naše vloge v svetu je pomembno,
če si želimo pravičnejšega sveta.
Oktobra 2015 smo organizirali tudi konferenco ELR
2015: Globalno učenje in pomembnost vključitve
globalnih perspektiv v šolski sistem. Konferenca
je pedagoške delavce ter tudi predstavnike pristojnih zavodov in nekaterih ministrstev seznanila
s pomembnostjo vnašanja globalnih perspektiv
v šolski sistem. V sodelovanju z raznolikimi nevladnimi organizacijami smo predstavili konkretne
metode, ki vključujejo vsebine GU, ter možnosti
za njihovo uporabo v formalnem in neformalnem
izobraževanju. Hkrati je bila konferenca priložnost
za ponoven zagon poglobljenega sodelovanja med
nevladnimi organizacijami in pristojnimi mini
strstvi z namenom boljše umestitve in razvoja GU
v Sloveniji.

Na Humanitasu na razvoj gledamo z več perspektiv
ter ga ne razumemo le kot linearen proces, temveč
kot nekaj, kar kroži, tako kot vse v naravi. Žal pa
večina ljudi v Sloveniji in Evropi na razvoj še vedno
gleda predvsem z vidika evrocentrizma (več, bolje,
hitreje; vsi si želijo isto kot mi; mi vemo, kaj je
najbolje za vse ljudi; naš način življenja je pravi,
…), ne pa tudi z vidika duhovnega in osebnostnega
razvoja, razvoja skupnosti, cikličnega razvoja. In
prav k razumevanju različnih vidikov razvoja želimo
prispevati preko aktivnosti društva.

Verjamemo, da je metodologija GU, pri kateri so vsi
vključeni v proces hkrati učenci in učitelji, ključni
dejavnik, ki bo pripomogel k izobraževanju za
globalno državljanstvo – prav to pa je eden izmed
ključnih konceptov v novih Ciljih trajnostnega
razvoja (pod točko 4.7), sprejetih na vrhu OZN
septembra letos.

V ELR 2015 smo s pomočjo financiranja Urada
RS za komuniciranje izpeljali seminar za učitelje
“Evrocentrizem in globalno učenje”, ki je med drugim naslovil posledice enostranskega razumevanja
konceptov, kot so izobraževanje, razvoj, revščina.
Če želimo kot pedagogi širiti pomen globalnega
državljanstva med mladimi, je pomembno, da
to globalno državljanstvo ni le podaljšek načina
dojemanja sveta, ki prevladuje v zahodni družbi in
je pravzaprav vodilo v svetovno krizo (prekomerno
potrošništvo, individualizem, tekmovalnost, fragmentacija). Vprašajte se, kdo je bolj reven: človek,
ki ima podporo svoje družine in skupnosti, je
deležen dobrot narave, nima pa veliko denarja, ali
človek, ki ima ogromno denarja, obenem pa trpi
zaradi narcisizma, nezmožnosti potešitve svojih
neskončnih želja in nezmožnosti razvijanja zdravih,
enakovrednih odnosov z drugimi. Ali pa, kdo je v
resnici razvit in kdo nerazvit? Kdo je izobražen in

Vendar to ne bo možno na način “businness as
usual”, ampak na način zavedanja lastnih omejitev
pri razumevanju sveta, v katerem živimo, in želje
učiti se od drugih, ki imajo drugačne poglede na
svet. To pa pomeni tudi pripravljenost na dvom
in kritično naslavljanje ciljev trajnostnega razvoja,
razvojne politike EU, razvoja EU kot skupnosti,
modernega razvoja posameznika in drugih “neprijetnih” vprašanj.
Tina Trdin

Udeleženci konference “Evropsko leto za razvoj 2015: globalno učenje in pomembnost vključitve globalnih perspektiv v šolski sistem”.
Ljubljana (Slovenija), 2015.

Projekt Doživimo svet (Experiencing the World)
je med leti 2013 in 2015 v svoje aktivnosti zajel
lepo število osnovnih in srednjih šol ter učiteljev
v Sloveniji, Avstriji in na Češkem. Cilj projekta
je bil ozaveščati mlade o globalnih vprašanjih in
jim olajšati spopadanje z neštetimi izzivi, ki jih
prinaša življenje v vse bolj polariziranem, neenakem
in nepravičnem svetu, kjer naravno in kulturno
raznolikost ogroža pritisk neuravnotežene globalizacije. Ob tem smo bili pozorni predvsem na
kakovost vsebine, metodologije in izvajanje delavnic
globalnega učenja ter preverjanje vpliva delavnic,
predvsem glede sprememb pogledov in dejanj tistih,
ki so bili na teh delavnicah udeleženi.

in ARPOK s Češke oblikovali Smernice za
zagotavljanje kakovosti globalnega učenja prek
delavnic v šolah. Pripravljene so bile na podlagi
dolgoletnih izkušenj dela v šolah. Glavno vodilo
pa je bila uporabnost za izvajalce delavnic (učitelje,
sodelavce in prostovoljce nevladnih organizacij ter
ostale mladinske delavce), ki so brez dvoma ključni
element v doseganju kakovosti globalnega učenja.
Niso oblikovana kot priporočila, kako naj poteka
delavnica na določeno temo ali z določeno ciljno
skupino, temveč so le splošen okvir, ki nudi pomoč
pri načrtovanju in izvajanju delavnic tako v formalnih kot tudi neformalnih učnih okoljih. Smernice
so razdeljene na štiri dele.
V prvem uvodnem delu so zapisani splošni cilji
delavnic globalnega učenja. Ti poudarjajo, da je pri

V ta namen smo v mednarodni skupini trenerjev v
sodelovanju z organizacijama Südwind iz Avstrije
16

17

učencih potrebno razvijati sposobnost spopadanja s
kompleksnostjo v globaliziranem svetu in jim ob tem
omogočiti oz. spodbuditi kritično razmišljanje ter
raziskovanje in razumevanje lastnih odzivov. Učenci
preko tega izboljšajo razumevanje delovanja sistemov in vloge njih samih znotraj sistema. Obenem
pa tudi vlogo posameznika in skupin pri ustvarjanju
mirne, pravične in trajnostne prihodnosti.

osebo določajo. Globalno učenje ni prepričevanje
in manipuliranje, temveč omogočanje napredka
udeležencev na njihovi učni poti. Da to dosežemo,
pa moramo biti kot izvajalci sposobni ustvariti varen
učni prostor, ki temelji na spoštljivem odnosu. Vedno
pazimo tudi na jezik, da ni preveč zapleten, saj to
lahko povzroči odtujitev teme in izgubo zanimanja.
Našim besedam pa bodo udeleženci verjeli le, če so
te iskrene in če izhajajo iz naših osebnih prepričanj
in izkušenj.

Drugi del je namenjen vsebini delavnic. Ukvarja se z
globalnimi izzivi, ki so pomembni za našo sedanjost
in skupno prihodnost, ter raziskuje in povezuje
dogajanja na globalnem nivoju z našim vsakdanjim
življenjem. Pri vsebini delavnice je pomembno, da
v razpravo vključimo kar največ različnih stališč in
pogledov, poiskati skušamo tudi tiste, ki na prvi
pogled mogoče niso povezani s problematiko, v
resnici pa nakazujejo na povsem spregledano dimenzijo tematike. Teme je potrebno obravnavati
celovito, tako da povezujejo fizične realnosti z našim
vedenjem, vrednotami in stališči. Smiselno je, da se
navezujejo na redno snov, obravnavano pri pouku,
saj lahko tako zagotovimo določeno trajnost obravnavane tematike. Vsekakor pa poskrbimo, da
delavnica vzbuja radovednost, kar je lažje doseči,
če se udeleženci s temo lahko poistovetijo in jo
povežejo s svojim vsakdanjim življenjem.

SVETOVNE LUTKE
NADALJUJEJO POPOTOVANJE

Plakat, ki so ga narisali dijaki Gimnazije Poljane med delavnico
globalnega učenja. Ljubljana (Slovenija), 2015.

Celotna vsebina Smernic za zagotavljanje kakovosti
globalnega učenja prek delavnic na šolah je dostopna
na Humanitasovi spletni strani. Tam lahko najdete
tudi podrobno evalvacijo delavnic, ki raziskuje spremembe pogledov in/ali dejanj tistih učencev, ki so
sodelovali na naših delavnicah.

V tretjem delu Smernice obravnavajo metodologijo,
ki je pri globalnem učenju ključnega pomena in ga
ločuje od drugih tipov (formalnega) izobraževanja.
Ta naj bo vedno prilagojena starostni skupini, saj
starost igra pri dojemanju kompleksnih vsebin in
protislovij ter sposobnosti abstraktnega mišljenja
pomembno vlogo. V vsaki delavnici skušamo uporabiti več metod, da omogočimo sodelovanje vsem
tipom udeležencev. Na začetku vedno uporabimo
metode, ki nam razkrijejo predznanje učencev in na
tem gradimo. Če je le možno, uporabljamo metode,
ki ponujajo informacije s strani več različnih ter
različno pozicioniranih perspektiv in spodbujajo
kritično razmišljanje in analiziranje.

Mateja Kraševec

Vsebina prispevka je izključno odgovornost avtorjev in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.

Četrti del se osredotoča na izvedbo delavnice in
sposobnost izvajalca, da prepozna in upošteva
potrebe učencev ter se ustrezno odzove na nepredvidljive pogoje, ki se tekom delavnice lahko pojavijo. Pri tem se morajo izvajalci delavnic zavedati
moči svoje vloge ter družbenih vplivov, ki jih kot

Igralska zasedba lutkovne predstave “Rešilni čoln”. Kranj, (Slovenija), 2014.

Humanitasov projekt Svetovne lutke (2013/2014)
je preko simpatične polurne predstave Rešilni čoln
povezal skupino trenutno osmih nadvse različnih
posameznikov, ki so se odločili, da tudi v letu 2015
dejavno zaplujejo v novo, poprojektno obdobje.
In plovba je bila vsekakor razgibana. V leto smo
vstopili z nastopom v ne ravno tipičnem lutkarskem
okolju – v nakupovalnem središču City park v okviru
Slovenskih razvojnih dni, na povabilo platforme
SLOGA. Nastop je nekoliko izbrusil naše veščine
animiranja gledalcev in predstavitve skupine, saj smo
morali opozoriti nase oziroma na začetek predstave,
odzivi pa so kazali nam v prid.

imeli na voljo velik oder, dobro akustiko in publiko v pričakovanju, ob večerih in tudi sicer se tam
namreč vedno kaj dogaja, prijazni gostitelji pa so
tudi poskrbeli, da so naše prazne vreče stale pokonci.
Po poletnem premoru smo se v septembru znašli
pred novim izzivom, nastopom na prostem pred
Cafejem Čokl v bližini Lutkovnega gledališča
Ljubljana, pod okriljem projekta pOSEBNI prijatelji (izvaja KED Smetumet). Radovedni turisti
so si, hiteč proti vzpenjači in z nasmeški na obrazih,
ogledovali naša reciklirana glasbila in lutke, ravno
tako pa so bili po predstavi navdušeni otroci, ki so
poskušali zvabiti zvoke iz nenavadnih rekvizitov.
Lokacija je bila vsekakor prava.

Naš neumorni član Tim nam je nato ob začetku
pomladi priskrbel naslednji nastop pred otroki
in mladino v kamniškem CIRIUS-u (Center
za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje
Kamnik). Pogoji za nastop so bili odlični, saj smo
18

Leto sklepamo z nastopom na Zavodu za gluhe in
naglušne Ljubljana na pobudo ravno tako vsestranske Lucie, ki je začela razmišljati o prikazovanju
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predstave drugim ranljivim skupinam. Iz te zamisli bomo v prihodnje izhajali pri morebitnih
prijavah novih projektov ali pripravi novih predstav.
Lutkarstvo za družbene spremembe ima namreč še
velik potencial, saj je na zemljevidu lutkarskih aktivnosti zaznati še veliko prostora v tej smeri, ravno
tako pa smo priča novim družbenim spremembam,
ki bi jih lahko naslovili ravno z lutkami.

Evrope. Tudi sicer smo doslej ves čas malce tipali
vse večji trg raznoraznih otroških delavnic ter
prireditev in, upoštevaje lastne omejitve, večkrat
prilagajali našo ponudbo. Še vedno namreč vsaj
delno skušamo slediti projektnemu cilju dviga zaposljivosti igralcev. Lutkarstvo amaterskim igralcem
v prekarnih položajih težko daje kruh, lahko pa v
danih razmerah predstavlja vsaj občasno darilce,
zato si bomo tozadevno prizadevali delovati še
naprej.
Bralci nas lahko najdete ob ponedeljkovih poznih
popoldnevih in večerih v pisarni društva, kjer se
družimo in vadimo nekajkrat mesečno, želimo si
tudi še kak par kritičnih oči na vajah, le prej nas
pocukajte za rokav, da se slučajno ne zgrešimo.
Vsekakor pa bomo veseli vsakogar, ki bi nastopil v
vlogi občasnega nadomestnega režiserja, saj samomotivacijski prijemi včasih tudi popustijo. Doslej
smo tudi že iskali ustreznejši prostor za vajo, ki se
nam še ni prikazal na obzorju, zato zaenkrat ostajamo v prvotni bazi. Čudoviti ekipi in Humanitasu
ter tudi gledalcem in drugim podpornikom gre
velika zahvala za dobro vzdušje in nadaljevanje
Svetovnih lutk, ideje pa se iskrijo naprej, zato bomo
v iskanju novih dragocenih trenutkov pluli naprej.
Častna lutkarska!

Lutkovna predstava "Rešilni čoln" v nakupovalnem centru.
Ljubljana (Slovenija), 2015.

Igralci Rešilnega čolna so nadvse aktivni in ustvarjalni, zato naši urniki pogosto prihajajo navzkriž.
Tako je ekipa z letom 2015 ostala brez pomembnih
članic Dado, Delajde in Polone, ki je bila tudi edina
profesionalna perfomerka. V iskanju rešitev smo
poskušali prilagajati predstavo le na pet igralcev,
vaditi različne like in okrepiti moči preko dveh
pozivov (posebej za glasbo in posebej za lutke).
Najbolj resno se nam je pridružil Martin Lumbar na
flavti, ki jo je prej vihtela Delajda, in pa prostovoljec
Danijel Žerdin, ki si želi bolj rokodelskih izzivov,
kar bi lahko izvedli pri bodočih aktivnostih. Vajeti
večine zvočil sem ob pomoči Anje Muhvič prevzela
zapisovalka teh vrstic.

Igralci v letu 2015:
Tim Bučar, Nina Bric, Delajda Hribernik, Sanja
Hrvaćanin, Dado Kebe Nouhoum, Tina Lazar,
Martin Lumbar, Anja Muhvič, Polona Prosen,
Ognjen Radivojević, Lucia Ramallo
Tina Lazar

In kam bo zaplul naš Rešilni čoln v letu 2016?
Ekipa je trenutno utečena, zagnana in vedno polna
predlogov, ki jih sicer ne moremo vselej uresničiti
zaradi časovno-materialnih čeri. A se ne damo. Z
našo nekdanjo mentorico Petro Prosen in nadvse
prizadevno Sanjo smo poleti poprijele za smeti in
na delavnici recikliranih lutk oživile lutko iz jajčne
embalaže, lutko na slamici in lutko iz nogavice. Te
bodo tudi del naše ponudbe delavnic recikliranja
za šole in vrtce, kar bo še posebej aktualno v času,
ko bo Ljubljana nosila naziv Zelena prestolnica

VKLJUČEVANJE GLOBALNEGA UČENJA
V AKTIVNOSTI SKAVTSKIH ORGANIZACIJ
“Skavtinje in skavti razmišljamo globalno!” (Scouting
our way towards active global citizenship in EYD
2015 and beyond) je triletni projekt, ki smo ga skupaj
s partnerskimi organizacijami iz sedmih evropskih
držav začeli izvajati v začetku leta 2015. Nosilec
projekta je češka nevladna organizacija NaZemi,
sofinanciran pa je s strani Evropske komisije.

trenerjev GU ter razvijamo “samoocenjevalno orodje”
oz. smernice za vnašanje vsebin GU v skavtske
aktivnosti, ki smo ga poimenovali Globalni kompas.
Eden izmed večjih dogodkov v okviru projekta v
letošnjem letu je bila mednarodna konferenca z
naslovom Re-imagining Futures, ki je sredi novembra potekala v Pragi. Udeležili smo se je predstavniki vseh sodelujočih organizacij ter skavtske
voditeljice in voditelji, ki so vključeni v projektne
aktivnosti. Na konferenci so strokovnjaki, ki delujejo
na različnih področjih GU ter prihajajo z različnih
koncev sveta, spregovorili o aktualnih tematikah ter
udeležence motivirali za nadaljnje skupno delo, ki
bo prispevalo k drugačni, bolj pravični in trajnostno
naravnani prihodnosti. Tik pred konferenco je
Slovenijo obiskal eden izmed gostov konference,
Ben Ooko Ouma, vodja in soustanovitelj ne
vladne organizacije Amani Kibera iz Kenije. Ob
tej priložnosti smo v Ljubljani organizirali okroglo
mizo “Življenje v slumu”, na kateri smo poleg Bena
gostili tudi Barbaro Vodopivec, raziskovalko na
univerzi Ludwig-Maximilians-Universität, in
Majo Ladić, raziskovalko na Mirovnem inštitutu.
Skupaj z gosti smo naslovili (večinoma) negativne
stereotipe in predsodke o slumih ter jih nekaj tudi
“razbili”. Po konferenci smo v kraju Litomyšl na
vzhodu Češke predstavniki NVO, skavti in gostje
konference snovali ideje in kovali načrte za male
in velike lokalne in globalne akcije, saj kot pravijo
“Na mladih svet stoji!”. V času, ko spremembe niso
več le možne, pač pa so neizogibne, je ta rek še kako
potrebno vzeti zares!

Usposabljanje bodočih skavtskih trenerjev globalnega učenja.
Ljubljana (Slovenija), 2015.

Glavni namen projekta je prenos znanja med NVO,
ki delujemo na področju globalnega učenja (GU),
ter skavtskimi organizacijami iz Slovenije, Grčije,
Nemčije, Velike Britanije, s Češke, Slovaške in
Poljske. Skavtske organizacije imajo namreč zelo
širok doseg in vpliv med mladimi, in prav mladi
so tisti, ki lahko nova znanja in poglede na svet,
odgovorni življenjski slog, zavedanje o globalnih
soodvisnostih in kritično ovrednotenje lastne vloge
na našem planetu najbolje širijo med svojimi vrstniki.
V sodelovanju s slovensko partnersko organizacijo
ZSKSS (Zveza slovenskih katoliških skavtinj in
skavtov) za skavtske voditeljice in voditelje organiziramo raznovrstna izobraževanja in usposabljanja
o vsebinah in metodah GU ter jih spodbujamo
k vključevanju teh v skavtske dejavnosti na lokalni, nacionalni, evropski in globalni ravni. Poleg
izobraževanj in usposabljanj pa v okviru projekta pripravljamo tudi opis kompetenc skavtskih
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Alma Rogina

Vsebina prispevka je izključno odgovornost avtorjev in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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SAME WORLD – ENAK PLANET ZA VSE LJUDI
Humanitasov projekt “Same World – Sustainability,
Awareness, Mobilization, Environment in the
Global Education for the Eyd 2015” ali v prevodu
ENAK svet – trajnost, zavedanje, mobilizacija in
okolje, izpostavlja predvsem dve pomembni in aktualni temi: podnebne spremembe in stisko okoljskih
beguncev, naslovili pa ju bomo s pomočjo delavnic
za osnovnošolce in srednješolce, tečajev za učitelje in
druge multiplikatorje, gledališke predstave, spletne
igre vlog, spletnega observatorija proti okoljski
nepravičnosti in številnimi drugimi aktivnostmi.
Projekt sofinancira evropski program EuropeAid.

o soodvisnosti med Evropo in državami globalnega
juga s poudarkom na okoljski pravičnosti in sprejetjem trajnostnih življenjskih navad, ki zagotavljajo
vsakomur na našem planetu dostojno življenje.
Nove generacije učencev in učenk bodo namreč
potrebovale drugačna znanja in veščine kot gene
racije pred njimi. Naš svet se spreminja z neverjetno
hitrostjo, meje (resnične in virtualne) se premikajo
ali celo brišejo, kulture z vseh koncev sveta so si
danes bliže kot kadarkoli prej. Sposobnost prilagajanja temu novemu in hitro spreminjajočemu
se okolju je bistvo globalnih kompetenc, ki jih
morajo mladi osvojiti.
Eden glavnih izdelkov projekta bo prav izobraževalni
priročnik, ki bo učiteljem, pa tudi staršem, aktivistom
in drugim, približal tri pomembne teme: okoljsko
pravičnost, podnebne spremembe in okoljske
migracije. Opremljen bo s praktičnimi napotki in
številnimi delavnicami, s pomočjo katerih lahko šole
svoje učence opremijo s prepotrebnimi globalnimi
kompetencami za izzive, ki jih v življenju še čakajo.

Glavni cilji projekta
V tem in naslednjih dveh letih si bomo s partnerji
projekta, številnimi evropskimi in neevropskimi
nevladnimi organizacijami ter izobraževalnimi
institucijami, prizadevali za dvig osveščenosti
učencev, dijakov in učiteljev ter njihovega zavedanja

Podnebne spremembe in migracije
Glavni cilj projekta je torej spodbujati globalno
okoljsko državljanstvo (okolju in podnebju prijazne prakse, sprememba odnosa do migrantov,
kritičnost in aktivno udejstvovanje v spreminjanju škodljivih ustaljenih družbenih vzorcev),
ki predstavlja podnebne spremembe ne le kot
okoljski problem, temveč tudi moralni in skozi
prizmo človekovih pravic (t. i. human rights based
approach). Spodbujanje trajnostnih življenjskih
navad, ki vsakomur zagotavljajo dostojno življenje,
je ključno za odziv ne le naše družbe pač pa
celotnega človeštva na podnebne spremembe in
druge globalne izzive. Naši vedenjski vzorci in
potrošniške izbire imajo namreč bistven vpliv na
izpuste, energijsko in vodno rabo, proizvajanje
odpadkov ter družbene neenakosti po vsem svetu.
Okoljska nepravičnost je posledica neenakomerne
porazdelitve posledic podnebnih sprememb in
nepravičnega odnosa sever-jug. Podnebne spre-

Delavnica o okoljskih migracijah za udeležence konference “Evro
psko leto za razvoj 2015: globalno učenje in pomembnost vključitve
globalnih perspektiv v šolski sistem”. Ljubljana (Slovenija), 2015.

22

Material za delavnico o okoljski pravičnosti. Ljubljana (Slovenija), 2015.

membe so pravzaprav že v osnovi izjemno nepravične,
saj so ljudje, ki so najmanj prispevali k oblikovanju
problema, tisti, ki so najbolj prizadeti. Ob iskanju
rešitev za revščino je tako ključno, da govorimo tudi
o podnebnih spremembah.

problemov v svetu lahko odgovorimo le z vztrajnim in poglobljenim proučevanjem in razlaganjem
vzrokov za trenutne družbene probleme tega sveta.”
(Renato Flis, učitelj geografije, Srednja šola za
oblikovanje Maribor)

“V sklopu letošnjega Tedna globalnega učenja smo
18. 11. na Srednji šoli za oblikovanje Maribor
izvedli delavnico na temo okoljskih migracij
(selitev). Delavnico smo izvedli ob pomoči društva
Humanitas. 20 dijakov iz različnih razredov je na
delavnici spoznavalo, kakšen vpliv imajo podnebne
spremembe na življenje ljudi, ki so se zaradi teh
prisiljeni seliti. Ob različnih aktivnostih so dijaki
spoznavali migracijsko tematiko, povezano s
človekovimi pravicami, stereotipi in njihovimi predsodki. Delavnici se je pridružil tudi gospod Faysal
iz Somalije, ki je prišel v Slovenijo kot begunec in
že nekaj let z družino živi v Mariboru. Dijaki so
bili nadvse zadovoljni z delavnico, še posebej pa sta
se jih dotaknili dve osebni zgodbi oseb, ki sta se iz
Afrike priselili v Slovenijo.
Ob trenutnem dogajanju v zvezi z begunsko
problematiko v Sloveniji in EU so ravno takšne
delavnice primer dobre prakse, kako se lahko šole
odzovemo na aktualno dogajanje. Številnim predsodkom, sterotipom med mladimi in na splošno v
družbi glede beguncev in tudi drugih perečih

Druga nepravična posledica podnebnih sprememb
so okoljske migracije. Posledice podnebnih sprememb ogrožajo življenja milijonov ljudi po vsem
svetu in mnogi od njih zapustijo svoje domove v
iskanju boljšega življenja oziroma zaradi golega
preživetja. Soočanje z globalnimi izzivi, med katere
nedvomno spadajo tudi okoljske migracije, bo ena
glavnih nalog izobraževalnih sistemov globalnega
severa, ki bo vendarle moral priznati velik del krivde
za nastale svetovne neenakosti ter pričeti aktivno in
predano iskati rešitve za naš planet in posledično
nas same.
Manca Šetinc Vernik

Vsebina prispevka je izključno odgovornost avtorjev in v nobenem
primeru ne predstavlja stališč Evropske komisije.
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RIBICE – PRIMER DELAVNICE

PRIPRAVA IN NAVODILA:

(1) Jezero z 20 ribami postavite na sredino kroga, tako da bo dostopno vsem
udeležencem.
(2) Narišite razpredelnico (3 stolpci, 10 vrstic), kjer vsaka vrstica predstavlja 1 leto v
življenju ribiških družin.
(3) Udeležence razdelite v 3 enako velike skupine in jim dajte minuto, da si izmislijo
ime za svojo ribiško družino.
(4) Imena družin vpišite v razpredelnico.
(5) Udeležencem opišite položaj: Ste ribiška družina, vaš edini vir prihodka je
ribolov na jezeru. Prodajate ribe in vse, kar potrebujete, plačate z zaslužkom
od prodaje rib (hrana, voda, šolnina, zdravila itd.). Ob jezeru živita še dve
drugi ribiški družini. Vaša naloga je, da igro končate s čim večjim številom rib.
Udeležencem ne dajajte dodatnih pojasnil. Na vprašanje, kdaj se igra konča, odgovorite, da je to odvisno od tega, kako uspešni bodo pri lovljenju rib (zelo verjetno ne
bodo igrali vseh 10 krogov).

Pravila
•
•
•
•

Novi pripomočki za delavnico “Ribice”. Ljubljana (Slovenija), 2015.

Delavnica Ribice je odličen uvod v raziskovanje vrednot in značilnosti, ki so utrjene v naši
zahodni družbi (potrošništvo, tekmovalnost, individualizem itd.), ter vabi k razmisleku o vrednotah, ki bi naredile našo družbo bolj vključujočo, pravično in dobro za vse.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV:

najmanj 6 – največ 30, razdeljeni v 3 enako velike skupine

TRAJANJE:
60 minut

PRIPOMOČKI:

• 1 “jezero” – večji krožnik, plakat, na katerega narišemo jezero ipd.
• 20 “ribic” – krekerji v obliki ribic, modelčki rib ali iz papirja izrezane ribice (boljše je,
da jih imamo nekaj več, če se katera uniči)
• 3 “ribiške palice” – slamice, palčke s kavljem ipd. (vsaka skupina potrebuje vsaj eno
“ribiško palico”, lahko pa ima vsak udeleženec svojo)
• 3 manjše posode, kamor bodo udeleženci shranjevali ulov (vsaka skupina dobi eno)
• tabla ali plakat, na katerega narišemo razpredelnico + pisalo (kreda, flomaster)
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V jezeru je lahko največ 20 rib.
Igra traja 10 krogov/let.
Vsako leto lahko ena družina ujame 0 – 3 ribe.
Vsak krog traja tako dolgo, dokler vsaka družina ne ulovi toliko rib, kolikor jih želi
uloviti.
• Ob koncu vsakega kroga se v razpredelnico napiše število ujetih rib vsake skupine,
udeleženci pa ribe prenesejo v svojo posodo.
• Na koncu vsakega leta se ribe, ki so ostale v jezeru, razmnožijo in povečajo svoje
število za 25 %, vendar nikoli ne presežejo maksimalnega števila 20 rib na jezero.
• Če število rib ni deljivo s 4, po vsakem krogu porast rib izračunamo tako, da število
rib, ki so ostale v jezeru, zaokrožimo na najbližje deljivo število s 4 in nato to število
delimo s 4. Npr.: če ostane 10 rib, dodamo v naslednji krog 2 ribi (8 delimo s 4), če
ostane 11 rib, dodamo v naslednji krog 3 ribe (12 delimo s 4). Če sta dva bližnja
delitelja, zaokrožimo na nižjega. Že na začetku razložite pravila za zaokroževanje
(pri številkah 10, 14, 18).
(6) Začnite igro. Igra poteka tako dolgo, dokler so ribe v jezeru. Udeležencem
dovolite, da sami postavljajo dodatna pravila, če tako želijo: npr. da se med seboj
dogovorijo o ulovu ipd. Med igro zapisujte v razpredelnico, kako je naraščalo število
ujetih rib.
(7) Če zmanjka rib, jih vprašajte: Kako boste preživeli v naslednjih letih?

POGOVOR:

Posedite se v krog za pogovor. V tem delu aktivnosti poljubno postavljajte vprašanja.
Začnite z osnovnimi temami in jih podrobneje pojasnite. Najprej se posvetite vtisom,
potem opisu igre in povzemite, kaj so se iz igre naučili. Izbirajte vprašanja glede na
potek igre.

PODPORNA VPRAŠANJA:
• Kakšni so vaši vtisi? Kakšna se vam je zdela igra?
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• Kako je potekala igra? Kako ste sodelovali v skupini in kako z drugimi družinami?
• Ali lahko pri številu ujetih rib opazimo kakšen preobrat (pomagajte si z razpredelnico)? Na podlagi česa ste se odločili, koliko rib boste ujeli? So na vas
vplivale odločitve ostalih dveh družin? Kako bi opisali odnose med družinami?
• Kdo je zmagal in kdo izgubil? Če nihče izmed udeležencev ni pomislil, da vse
družine izgubijo, ko v jezeru ni več rib (ali da vsi pridobijo, če ostane zadosti
rib za ribolov v prihodnjih letih), jih vprašajte: Kako ste razumeli nalogo? Ali
lahko obstaja še kakšna druga razlaga? Če nihče nima odgovorov, povejte, da
njihova naloga ni bila, da pridobijo maksimalno število rib zase.
• Kaj bi spremenili, če bi igrali še enkrat in bi igrali 100 krogov? Ali se je možno
dogovoriti o obsegu števila rib, ki se jih lahko na leto ulovi? Katero je največje
število ulovljenih rib, ki dopušča, da se ribe še vedno razmnožujejo?
• Kakšne podobnosti vidite med igro in resničnim življenjem? Vas je igra spomnila na
kakšno izkušnjo iz vašega življenja?
• Zakaj ta primer ne kaže realne slike? Ali lahko dejansko poznamo pravo število rib v
jezeru?
• Kaj lahko naredimo, da bi imeli v jezeru vedno dovolj rib za vse?

KOTIČEK ZA INFORMACIJE:

Pretirano izkoriščanje neobnovljivih virov uničuje naravno zmožnost virov, da se
sproti obnavljajo. Ne gre samo za izrabo naravnih rezerv, ampak tudi za nepovratno
uničenje posameznega vira. Tipičen primer za to je morski ribolov. Populacija najbolj
lovljenih rib (tuna, polenovka) se je v zadnjih sto letih znižala za 90 %. Druga težava je
dejstvo, da so najbolj priljubljene vrste rib mesojede ribe, ki so na vrhu celotne oceanske
prehranjevalne verige. Prenaseljenost rastlinojedih rib lahko povzroči izumrtje
populacije organizmov v nižji prehranski mreži, vključno s primarnimi proizvajalci, kot
so planktoni in alge. Prekomerno izkoriščanje naravnih virov močno ogroža svetovno
biološko raznolikost.
* Tragedija skupne dobrine je problem, ki nastane, ko več posameznikov, ki delujejo
neodvisno in v skladu z racionalnim osebnim interesom, na koncu porabi oz. uniči
skupno omejeno dobrino, čeprav je jasno, da ni v nikogaršnjem interesu, da se to zgodi.
Vir:
Svet med vrsticami. Priročnik za učitelje, ki jih zanima globalno učenje, ur. Suša Rene,
Ljubljana: Društvo Humanitas, 2012.

PROSTOVOLJNO DELO V
DRUŠTVU HUMANITAS
Že od nastanka društva ima prostovoljno delo zelo
pomembno vlogo pri razvoju Humanitasa. Številni
posamezniki in posameznice so prostovoljno vložili
ogromno energije, da bi društvo doseglo svoje cilje.
Letos društvo praznuje 15 let in ima poleg zaposlenih tudi številne prostovoljce in prostovoljke, ki
sodelujejo v različnih dejavnostih društva.

srečanja z zaposlenimi na Humanitasu za sprotno
evalvacijo prostovoljnega dela, v stiku pa so tudi s
koordinatorjem prostovoljcev.

Kaj nudimo prostovoljcem?
Humanitas je član slovenske prostovoljske mreže,
ki jo koordinira Slovenska filantropija. Mreža
ponuja kakovostno organiziranje prostovoljnega
dela v skladu z zakonskimi okviri in prostovoljcem zagotavlja informiranje in določene pravice.
Prostovoljno delo ni plačano delo, vendar v zameno
Humanitas nudi možnosti izobraževanja. Lahko
se udeležijo dogodkov ali izobraževanj, ki jih
organiziramo s partnerji. S tem pridobijo bogate
izkušnje in socialno mrežo, kar je zelo pomembno
za njihovo osebno rast in tudi pri iskanju službe.
Na podlagi pridobljenih izkušenj nekateri nadaljujejo sodelovanje s Humanitasom tudi na projektih.
Humanitas prostovoljcem napiše priporočila in
druga priznanja po uspešnem sodelovanju. Poleg
botrov in botric, zaposlenih in članov Humanitasa,
naše prostovoljke in prostovoljci veliko prispevajo
k razvoju tako društva kot posredno naše družbe.
Zato si ob 15. obletnici delovanja društva prav vsi
zaslužijo posebno priznanje.

Brez prostovoljnega dela ne gre
Prostovoljke in prostovoljci društva Humanitas
sodelujejo pri promociji društva na različnih prireditvah. Njihov prispevek je zelo obsežen tudi
pri organizaciji seminarjev in konferenc društva.
Humanitas izvaja številne mednarodne projekte s
področja globalnega učenja. V sklopu teh projektov
prostovoljci prevajajo iz različnih jezikov (angleščine,
nemščine, francoščine) v slovenščino in obratno.
Pomagajo tudi pri prevajanju poročil za potrebe
programa Botrstvo in pri delovanju programa
Hiša Svetov, kjer ima Humanitas bogato zbirko
knjig s področja globalnega učenja. Tudi na javnih
dogodkih prostovoljci pomagajo s tolmačenjem. V
zadnjem času, zaradi izzivov migracij, so se naši
prostovoljci in prostovoljke angažirali pri pomoči
beguncem na slovenskih, hrvaških in srbskih mejah.
Delujejo v okviru koalicije nevladnih in humanitarnih organizacij, ki trenutno pomagajo blažiti
trpljenje ljudi na begu pred vojno in pomanjkanjem.

Želite postati prostovoljec?
Na info@humanitas.si pošljite življenjepis in spremni dopis z obrazložitvijo, na katerem področju bi
radi sodelovali in zakaj, ali imate že kakšne izkušnje
z izbranim področjem ter kakšne veščine ali znanja
bi lahko prispevali pri svojem delu. Navedite, koliko
časa želite posvetiti prostovoljnemu delu in organizacijo ali posameznika, ki vas lahko priporoči.
Koordinator prostovoljstva vas bo kontaktiral in
se glede na trenutne potrebe dogovoril za razgovor
ali pa shranil vaš kontakt za kasnejšo priložnost.

Kako pridete v stik z nami?
Humanitas objavlja potrebe po prostovoljcih preko
svoje spletne strani in strani prostovoljstvo.org, kjer
opišemo, za kakšno vrsto dela gre (organizacijsko,
vsebinsko ali drugo). Večina prostovoljcev se javi po
udeležbi na dejavnostih Humanitasa (okrogle mize,
ogledi filmov, seminarji, konference), ko pridejo
dejansko v stik z našimi aktivnostmi in našimi
zaposlenimi. Po prijavi in odločitvi o sodelovanju
s prostovoljci podpišemo dogovor o prostovoljnem delu. Prostovoljci in prostovoljke imajo redna
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Ibrahim Nouhoum
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PRAVIČNIH 10
Pogovor z Živo Lopatič, vodjo pravične trgovine
3MUHE

pravične trgovine. Decembra 2014, ko 3MUHE
praznujejo dejanski rojstni dan, pa smo naredili celo
“torto”, ki je pospremila predstavitev izdelkov FAIR
DO, ki so jih razvili dijaki Gimnazije Ptuj, izdelali pa
so jih člani organizacije Kafuli iz Burkine Faso. Naše
praznovanje smo zaključili maja 2015 s prvim
Fairtrade piknikom.

Kako ste 3MUHE praznovale 10 let pravičnega
brenčanja v Sloveniji? Veliko dogodkov se je zvrstilo,
kateri je bil najslajši?
Živa: Ob svetovnem dnevu pravične trgovine (PT)
maja 2014 smo pripravili začetek praznovanja 10.
obletnice delovanja pravične trgovine v Sloveniji z
dogodkom, kjer smo predstavili 10 načel pravične
trgovine. To smo storili prek desetih organizacij, ki
posameznega od teh načel udejanjajo v Sloveniji.
Tako smo želeli prikazati, da se tudi v Sloveniji
še vedno borimo, da bi ta načela zaživela v našem
vsakdanjiku. Zatem pa smo se posvetili problematiki
otroškega dela pri pridelavi kakava ter skupaj z
evropskimi nevladnimi organizacijami pripravili
obisk Čokomobila v Sloveniji. Ta dan smo se sladkali samo s pravično čokolado. Nastalo pa je tudi
14 čudovitih gurmanskih dobrot, v katerih so
udeleženci tekmovanja PraviLNO pečeno uporabili samo surovine, pridelane lokalno ali iz sistema

Vse bolj se sama prodajalna 3MUHE povezuje tudi
s slovenskimi pobudami za pravične ter okolju in
človeku prijazne izdelke (Krilca, darila Smetumet,
kava Buna, igrače). Kakšne so izkušnje? Kako se
stranke odzovejo na to, da je PT navsezadnje tudi
način za pravičnejše plačilo v Sloveniji?
Živa: Slovenskih pobud za sodelovanje s pravično
trgovino je precej. Vendar sodelujemo le s tistimi,
ki na izjemen način povezujejo pravično trgovino
s Slovenijo. Izdelki društva Smetumet so v celoti
narejeni iz odpadkov. Na tak način je narejenih
tudi veliko izdelkov, ki so na voljo znotraj sistema
pravične trgovine. Kava Buna prav tako temelji
na pravični trgovini, saj surova zrna prihajajo v

Svetovni dan pravične trgovine. Od leve proti desni: Živa Lopatič, Živa Lopatič, vodja pravične trgovine v Sloveniji, Mitja Štrukelj,
generalni direktor Direktorata za mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, David Limon, predsednik Zadruge Odjuga,
Polonca Komar, podpredsednica Državnega zbora. Ljubljana (Slovenija), 2014

Slovenijo iz sistema pravične trgovine, tu pa jih
pražimo in ponudimo pivcem kave. Tako lahko
zagotavljamo večjo kakovost in še boljšo izkušnjo.
V Sloveniji narejene igrače pa so kombinacija
surovin iz pravične trgovine (bombaž) in lokalno
pridelanih surovin (ajdove luščine) in kot take
podobne npr. čokoladi, ki je narejena v Evropi iz
surovin, pridelanih delno v sistemu pravične trgo
vine, delno pa v Evropi.

svojo ponudbo dopolnili z izdelki pravične trgovine. Danes lahko na preko 15 prodajnih mestih
po Sloveniji dobite predvsem kavo, čokolado, čaj
in sladkor.

Slovensko gibanje za PT je dinamično, s svojimi izzivi in priložnostmi. Kakšni so načrti za
naslednjo 10-letko? Ali morda zmoremo vplivati
na oblikovanje politik na področjih mednarodnega
sodelovanja, pravic delavcev, varovanja okolja?
Živa: Veseli smo, da ima gibanje za pravično trgovino v Sloveniji vedno več podpornikov, saj smo jih
prepričali ne samo z načeli, ampak tudi s kakovostjo
izdelkov. Trenutno se sicer največ ukvarjamo s
prodorom v slovenske domove, a smo hkrati zelo
aktivni v sodelovanju s šolami in pri organizaciji
različnih dogodkov, kjer lahko predstavimo zgodbo
pravične trgovine. Zaenkrat delujemo po načelu od
spodaj navzgor (bottom-up), da bi ustvarili dovolj
velik pritisk na odločevalce, ki bodo v prihodnosti
primorani spremeniti nekatere stvari tudi sistemsko.

Gibanje pravične trgovine temelji na sodelovanju
in spodbuja skupno delo tistih, katerih znanja in
sposobnosti se dopolnjujejo.Tako delujemo tudi mi
in naši redni obiskovalci to podpirajo. Zadovoljni
pa so tudi turisti, ki lahko tudi v pravični trgovini
kupijo izdelek, ki je hkrati narejen v Sloveniji in
tudi sledi načelom pravične trgovine.

Obisk Čokomobila v Sloveniji v okviru kampanje Čokolada naj bo pravična! Ljubljana (Slovenija), 2014
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Izdelke PT je moč dobiti marsikje po Sloveniji, od
Ankarana do Velenja. Po čem najbolj povprašujejo?
Živa: Če želimo pravično trgovino približati čim
več ljudem, jim moramo tudi omogočiti, da lahko
izdelke, narejene po njenih načelih, tudi dobijo. Pri
tem nam pomagajo partnerji po Sloveniji, ki so
29

PROJEKT OD-RASTI:

Manifest za brezpogojno podporo za neodvisnost
Izsek iz uvoda knjige Projekt Od-rasti: Manifest
za brezpogojno podporo za neodvisnost, ki ga je
pripravil David Limon, predsednik Humanitasa.
Knjiga je izšla pri založbi Sanje in je naprodaj tudi
v pravični trgovini 3MUHE.

neoliberalne ekonomske politike prostega trga, ki
nam je še kako poznana v obliki varčevalnih ukrepov,
privatizacije, krčenja (in demonizacije) javnega sektorja, ‘fleksibilnih’ delovnih praks in prekarnih oblik
zaposlitve (npr. pogodbe brez določenega števila
ur), stalnih reform (ki pogosto pomenijo izgubo
težko izborjenih pravic), reševanja bank in finančnih
institucij z javnim denarjem (v smislu privatizacije
dobička in nacionalizacije dolga), širjenja ideje, da
si najbolj razvite države sveta preprosto ne moremo
privoščiti socialne države, in tako naprej. Menim, da
je edina pot, ki vodi naprej, radikalna ‒ nikakršnih
kozmetičnih popravkov in blaženja najhujših posledic sistema (‘kapitalizem s človeškim obrazom’),
temveč kljubovanje in izpodbijanje samih temeljev,
med katerimi je osrednji koncept rasti. In tu vstopi
pričujoča knjiga.

“Rast se predstavlja kot zdravilo za vse tegobe
družbe, kot rešitev za vse naše težave; je mantra,
ki jo neskončno ponavljamo, fetiš, prepričanje,
skorajda religija. Nedvomno je rast vabljiva metafora – sugerira gibanje navzgor, izboljšave, napredek,
blagostanje, uspeh – njene protipomenke pa se
glasijo padec, stagnacija, neuspeh. Kako bi sploh
lahko kdorkoli resno nasprotoval rasti, nasprotoval
napredku?
Obsedenost z rastjo je privedla do razmaha
potrošništva in poblagovljenja. Pri tehnoloških izdelkih je načrtovana zastarelost že norma. Enako kot
dejstvo, da so zlahka nadomestljivi. Dejanje nakupa
je postalo samo sebi namen, nakupovanje je postalo
hobi (v očeh mnogih celo pot k samouresničevanju
in izpolnitvi) in zdi se, da je število nakupovalnih
centrov, ki jih lahko družba vzdržuje, neomejeno.

Trenutni ekonomski model nas sili, da smo pasivni potrošniki, ki se v svojih zasebnih mehurčkih
odločamo, kaj kupiti, a prihodnost od nas zahteva,
da (ponovno) postanemo zavedni, osveščeni in
aktivni državljani (z vsem, kar ta beseda pomeni).
Zahteva tudi, da se odrečemo nedosegljivemu cilju
neskončne rasti, da kot družba odrastemo od rasti.
In Slovenija se zdi kot primeren kraj za začetek:
država OECD z najvišjo stopnjo enakosti (Ginijev
koeficient 0,2), kjer je kljub vsemu solidarnost še
vedno vrednota in kultura še vedno nekaj pretežno
kolektivnega, država z obiljem naravnih virov in
potenciala. Tu je ogromno možnosti za skromno,
zadovoljno življenje in za dostojanstvo vsakogar,
a na nas je, da to uresničimo. Debata se prične tu.”

In to nas privede do največjega problema obsedenosti z rastjo: ga planet lahko prenese? Lahko vsi
prebivalci planeta živijo kot mi? Lahko vsak doseže
način življenja, kakršnega globalni mediji propagirajo na vseh koncih našega planeta? (Na vprašanje
“Koliko Zemelj bi potrebovali, če bi vsi trošili toliko
kot povprečni Američan?” okoljski strokovnjaki
navadno odgovarjajo 4, včasih tudi 5.) Je neomejena
rast mogoča na omejenem planetu? Oziroma če se
izrazim bolj populistično: ali uničujemo planet, zato
da imamo lahko vsako leto nov pametni telefon?
Po padcu komunizma v zadnjem desetletju dvajsetega stoletja raste prepričanje, da ‘ni alternative’
trenutnemu, na rasti temelječemu kapitalističnemu
sistemu. O vsem odločajo trgi (ki so očitno nevtralni
arbitri) in ne voljeni predstavniki, ob čemer celo tisti
na levi strani političnega spektra niso pripravljeni
ali pa so nezmožni zoperstaviti se novi doktrini

Naslovnica knjige Projekt OD-rasti. Ljubljana (Slovenija), 2015.
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HUMANITAS –

Društvo za človekove pravice v ožičeni Sloveniji
Društvo Humanitas je bilo ustanovljeno z namenom
zaščite in pomoči ranljivim in ogroženim skupinam
prebivalstva v Sloveniji in po svetu, zastopanja in
uveljavljanja njihovih interesov, posebej interesov
otrok ter z namenom promocije, izobraževanja in
svetovanja o temeljnih človekovih pravicah. Ker smo
društvo za človekove pravice in človeku prijazne
dejavnosti, kot taki tudi opozarjamo na kršitve
človekovih pravic v Sloveniji in po svetu.

vsa omejevanja (tudi naših) pravic in vzpostavitvi
rigidnega sistema sprejemanja in oskrbe beguncev
in begunk, ki še zdaleč ni v skladu z vsemi standardi varstva človekovih pravic. Novembra 2015
pa je na slovensko mejo postavila bodečo (pravzaprav rezilno) žico. Ta ne omejuje le prebežnikov,
pač pa nas same. Bojda v imenu varnosti. A ne v
našem imenu.
V Humanopis smo zato vključili nekaj izjav
prostovoljcev na t.i. Balkanski poti, ki sta jih na
slovensko-hrvaški meji v začetku oktobra 2015
(pred postavitvijo bodeče žice) zbrala Bojan Brecelj
in Eva Marn. Namesto izjav beguncev njihovo stisko
predstavi prevod pesmi “Dom” somalsko–britanske
pesnice Warsan Shire. Za zaključek ter v razmislek
pa vključujemo tudi nagovor večletne predsednice
in ene od ustanoviteljic društva Humanitas Eve
Marn, ki ga je imela ob otvoritvi konference o
globalnem učenju oktobra 2015. Po 15-ih letih
delovanja imamo v društvu Humanitas razloge, da
smo lahko ponosni na svoje delo. A imamo še več
razlogov, da delo nadaljujemo.

Prav zato smo ob soočenju Evrope in Slovenije z
begunci v letu 2015 tudi na tem področju izjemno
dejavni: naši člani in podporniki ter zaposleni so
vključeni v zbiranje in razdeljevanje pomoči, sodelujemo v koaliciji nevladnih in humanitarnih organizacij, v okviru katere pristojne organe opozarjamo
na kršitve ter predlagamo primernejše ukrepe, ter
z organizacijo javnih dogodkov in skozi delavnice
globalnega učenja nenehno osveščamo ljudi o tem,
kakšni so razlogi za stanje neenakosti v svetu in kaj
človeka prisili, da zapusti svoj dom.
Globalno učenje, ki je eno od osrednjih področij
našega delovanja, pomeni tudi stalno zastavljanje
neprijetnih vprašanj in postavljanje ogledala – samim sebi, pa tudi državi. Kljub stalnim opozorilom
in pozivom slovenskih nevladnih in humanitarnih
organizacij, ki so vladi že pred poletjem poslale
številne konkretne predloge za aktivnejšo vlogo
države v primeru prihoda večjega števila beguncev,
smo bili v prvih dneh množičnih prihodov v
Slovenijo priča popolni nepripravljenosti in
skorajšnjemu razpadu sistema. Ljudje na begu pred
vojno in pomanjkanjem, tudi dojenčki, otroci, bolni
in starejši, so morali v naši domovini kljub tempe
raturam blizu ničle spati zunaj, pod milim nebom,
na mrzlih blatnih tleh, čakati za ogradami po ure in
dneve, v številnih primerih do konca razčlovečeni.
Ko se je situacija malo umirila ter so se pristojne
službe s (ključno) pomočjo številnih prostovoljcev
deloma odzvale na predloge nevladnih organizacij,
se je Vlada še bolj oklenila varnosti kot izgovora za
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Dóma nihče ne zapušča,
razen ko je dom kot žrelo morskega psa.
K meji stečeš le takrat,
ko vidiš, da k njej teče vse mesto,
da tvoji sosedje tečejo hitreje od tebe,
s krvavo sapo v svojih grlih.
Fant, ki je bil tvoj sošolec
in te je očaral s poljubom za staro tovarno,
drži puško, večjo od svojega telesa.
Dom zapuščaš le takrat,
ko ti dom ne pusti ostati.
Dóma nihče ne zapušča,
razen če ga dom preganja.
Ogenj pod nogami,
vroča kri v trebuhu.
Na to nikdar ne pomisliš,
dokler ti nož ne vžge groženj v vrat,
a še tedaj potihem poješ himno
in raztrgaš potni list šele na stranišču letališča
in hlipaš, ko ti vsak kos papirja v ustih
daje vedeti, da se nikdar ne vrneš.
Moraš razumeti,
da nihče ne daje otrok v čoln,
če ni voda varnejša od kopna.
Nihče si ne ožge dlani
pod vlaki,
Avtorica: Warsan Shire
pod vagoni,
nihče ne preživlja dni in noči v drobovju tovornjaka
in se hrani s časopisom, če prehojena razdalja
ne pomeni nekaj več kot le potovanje.
Nihče se ne plazi pod ograjami,
nihče noče biti tepen,
pomilovan,
nihče ne izbira begunskih taborišč
in pregledov, po katerih
te boli vse telo,
ali ječe,
ker je ječa varnejša
od mesta v ognju
in en stražar
v noči
boljši od tovornjaka
mož, ki so videti kot tvoj oče.
Tega nihče ne bi prenesel,
tega nihče ne bi zdržal,
nikogaršnja koža ni dovolj trda.

DOM
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Nazaj domov, črnci,
begunci,
umazani priseljenci,
iskalci azila,
ki pijejo kri naši državi,
črnuhi z iztegnjenimi rokami,
smrdijo,
divjaki,
uničili so svojo državo in zdaj hočejo
uničiti še našo.
Zakaj te besede
in umazani pogledi
zdrsnejo s tvojega hrbta?
Morda zato, ker je udarec blažji
od odtrganega uda
in besede nežnejše
od štirinajstih mož
med tvojimi nogami
in je žaljivke lažje požreti
kot ruševine,
kot kosti,
kot truplo tvojega otroka,
razkosano.
Želim domov,
a je dom kot žrelo morskega psa,
dom je cev pištole,
in dóma nihče ne zapušča,
če ga dom ne prežene na obalo,
če mu dom ne veli:
Pospeši korak,
pusti oblačila za seboj,
splazi se čez puščavo,
gazi skozi oceane,
utapljaj se,
varčuj,
bodi lakota,
prosjači,
požri ponos,
da le preživiš.
Dóma nihče ne zapušča,
dokler ni dom preznojen glas, ki ti v uho
šepeta:
Odidi,
zbeži proč od mene.
Ne vem, kaj sem postal,
a vem, da je kjerkoli
varneje kot tukaj.

Warsan Shire (roj. 1988) je v Keniji rojena somalska pesnica, pisateljica in učiteljica. Živi v Londonu, njeno delo pa je bilo pozitivno sprejeto
tako v Veliki Britaniji kot drugod, npr. v Južni Afriki, Italiji, Nemčiji, Kanadi, Severni Ameriki in Keniji. Njene pesmi so bile prevedene
v italijanščino, španščino in portugalščino. Leta 2013 je bila nesporna dobitnica nagrade za afriške pesnike Inaugural Brunei University
African Poetry Prize. Pesem je iz angleščine prevedel Jaka Čibej.
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IZJAVE PROSTOVOLJCEV NA
SLOVENSKO–HRVAŠKI MEJI

Bojan Brecelj, osebni arhiv (2015).

Irena: Tukaj sem zato, da se bom lahko še naprej
pogledala v ogledalo vsako jutro, tukaj sem zato, ker
so tukaj ljudje in mogoče lahko prispevam, da jim
bo majn hudo. Pred 4 dnevi sem bila v Rigoncah in
to je bil popoln šok, tam so bili ljudje, ki so morali
7 ur sedeti na tleh in čakati na vodo. To je bilo, ko
grejo čez mejo in še ni bilo organiziranega sprejema,
pa smo vsi presenečeni, kot da ne znamo šteti do
5. Če je 10.000 ljudi na grško-makedonski meji,
nam fizika pravi, da bojo čez 48 ur tukaj. Težko si
privoščimo, da smo še kar presenečeni ... Prijavila
sem se na strani Filantropije Slovenija, poklicali
so me in sem tu. Seveda bom to delila z drugimi,
dala bom na Facebook …

da pridem pomagat, da prevajam in nosim obleke.
Jaz sem bil v enaki situaciji in vem, kako ti ljudje
čutijo, hočem pomagati … Prej nisem vedel, kaj je
Slovenija, kje je Slovenija, meni je bilo težko ostati
tukaj. Sedaj mi je lažje, ker znam jezik. Tudi službo
imam in delam. Begunci me tudi vprašajo, kako je
tukaj. Čakam državljanstvo in ga bom kmalu dobil.
Dobro življenje imam tukaj, kar rabim, imam.
Peter: Tu sem zato, ker se mi zdi, da je naša dolžnost
pokazati malo več človečnosti, kot jo prikazujejo
trenutne informacije, ki krožijo v javnosti. Zdi se
mi potrebno, da drug drugemu pomagamo, ko
smo pomoči potrebni. Če je interes, če je volja,
lahko vse ostale stvari, ki jih moram narediti, prilagodim, da se tudi za nekaj takega najde čas. Sem
v samostojnem poklicu in lahko lažje razpolagam

Salim: Jaz sem iz Eritreje. Živim 5 let v Sloveniji
in imam tudi status begunca. Prijatelj me je prosil,
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s časom glede na moje interese. Registriral sem se
preko spleta na Slovenski Filantropiji. Kar se tiče
samega sistema prijav in organiziranja prevozov, se
mi zdi dobro. Mogoče je povratna informacija pri
registraciji malo prepozna, zato ker se ljudje težje
odzovejo, ko dobijo odgovor. Po drugi strani pa na
človeka računajo in mi poskušamo razumeti, da je
napeto in kaotično stanje in se take stvari jemljejo
z rezervo. Prihajam iz Slovenske Bistrice in danes
sem prvič tu. Tem ljudem že s samo odločitvijo,
da grejo na tako pot, jim mora bit grozno. Toda če
se temu toku priključijo drugi, na primer iz bivših
Jugoslovanskih republik, ne smemo vseh metati
v en koš. Mislim, da si velika večina želi mir in
prihodnost za svoje otroke in želim jim, da bodo
našli svoj kotiček, da bodo lahko v miru živeli še
naprej.

Ana: Trenutno sem brez službe in želim pomagati.
Sem od tu, iz Dobove. Prišla sem samoiniciativno.
Prvi dan sem prišla sem in od svojih dveh otrok
prinesla čevlje in bunde za otroke in sedaj že pet
dni delam. Tudi moj mož pomaga tukaj. Pred enim
mesecem sva zgubila službo. Dokler ne najdem
službe bom pomagala. Navežeš se na vsakega, ki mu
pomagaš. Rada pomagam in želim jim vse najboljše.
Ni jim lahko …
Avtorja: Bojan Brecelj, Eva Marn
Več izjav in fotografij na:

http://bojanbrecelj.blogspot.si in https://maptia.com/bojanbrecelj/stories/my-new-neighbours
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Govoriti o svetu in ga približati Sloveniji,
govoriti o enakopravnosti in jo tudi živeti.
Govor bivše predsednice in ene od ustanoviteljic
društva Eve Marn na konferenci “Evropsko leto
za razvoj 2015: globalno učenje in pomembnost
vključitve globalnih perspektiv v šolski sistem”,
ki je potekala oktobra 2015 v Ljubljani.
Spoštovane tovarišice in tovariši, spoštovani
udeleženci današnjega dogodka, v čast mi je, da
vas lahko pozdravim, se Vam vsem zahvalim za
udeležbo in Vam zaželim uspešno delo na današnji
konferenci. Nekdanji kolegi so me poprosili, naj
povem nekaj o začetkih društva Humanitas in
naredim kratek uvod v današnjo razpravo.

društva so odpirale okna v svet in ga obenem problematizirala. Seveda pri tem nismo bili vedno samo
odlični, mnogo pristopov smo prilagajali in popravljali, saj tudi sami ves čas kritično razmišljamo o
lastnem delu. Vsekakor smo v Slovenijo prinesli
nekaj novega in nekaj dobrega, zato ima društvo
Humanitas vse razloge, da je ob 15. rojstnem dnevu
lahko ponosno.

Na vabilu sem navedena kot ustanoviteljica društva.
V resnici nas je bilo šest. Nekega sončnega dne
v marcu 2000, na travi v Tivoliju, smo Mirjana
Želježič, Ema Verbnik, Urša Marn, Nataša Hrastnik,
Andrej Blatnik in jaz zasnovali Humanitas. Nekateri
od naštetih so še vedno aktivni v društvu, drugi
so aktivni drugje in ga spremljajo bolj od daleč.
Takrat nismo prav dosti vedeli, kako želimo delati,
vedeli smo le, kaj želimo – govoriti o svetu in ga
približati Sloveniji in njenim prebivalcem, govoriti
o enakopravnosti in jo tudi živeti.

Ali pa imamo razlog za praznovanje, je najbrž
drugo vprašanje. Danes bomo govorili o globalnem
učenju v šolah. Če vemo, da globalno učenje govori
o globalnih skrbeh, o razumevanju dejavnikov, ki
vplivajo na revščino, družbeno nepravičnost, nastajanje konfliktov in vojn ali izkoriščanje okolja, če naj
bo naše globalno razmišljanje kritično ob iskanju
drugačnih alternativ in izkušenj in če naj hkrati
priznava različnost ob izhodišču enakopravnosti,
nam že bežen pogled na vsakdanjo stvarnost pove,
da je pot še zelo dolga. Dokler si en sam otrok dovoli
biti nasilen do svojega socialno šibkejšega sošolca,
dokler se v Vatikanu samo moški pogovarjajo o
vprašanjih, ki se tičejo tudi žensk, dokler tudi v svoje
avtomobile točimo gorivo, ki ga Islamska država vozi
iz severnega Iraka v Turčijo in nemoteno prodaja
na svetovnem trgu nafte, dokler privatizirani mediji
kažejo le črno-bele in stereotipne podobe sveta in
dokler mi policist na meji ob prihodu beguncev reče,
da bom že videla potem, ko me bodo ti posiljevali,
tako dolgo, menim, da ni nikakršnega razloga za
praznovanje.

Lahko bi vam pripovedovala anekdote o tem, kje
vse smo bivali, kako požrtvovalni so bili vsi vpleteni,
kdo vse so bili pionirji društva v prvih letih, tudi o
podpori naših družin, pa bi bilo to v resnici preveč
za ta trenutek. Naj le povem, da se počutim posebej
privilegirano, ker mi je bilo dano v življenju spoznati
čudovite kolege in prijatelje, s katerimi smo začenjali
in vodili številne projekte, ki so imeli pravzaprav vsi
skupni imenovalec – globalno učenje. Od botrstva,
pri katerem gre za podporo pri izobraževanju otrok
in njihovih skupnosti, preko pravične trgovine, ki
obenem ekonomsko opolnomoči proizvajalce, do
odgovornega turizma, kampanj za vodo, naslavljanja
življenjskega sloga, Hiše svetov, teatra in lutk ter
izobraževanja učiteljev in mentorjev, vse aktivnosti

Bojan Brecelj, osebni arhiv (2015).

36

Po definiciji delovne skupine za GU pri Slogi je
globalno učenje vseživljenjski proces učenja in delovanja, ki poudarja soodvisnost in posameznikovo
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DONIRAJ IN SVET SPREMINJAJ!

vpetost v globalno dogajanje. Cilj tovrstnega učenja
so globalno odgovorni in aktivni posamezniki in
skupnosti.
Jasno je, da takšne razmišljujoče in odgovorne
posameznike lahko ustvari le družba, ki je temu
naklonjena. Jasno je tudi, da država sama po sebi
nima tega interesa, saj bi s tem podpirala kritiko,
katere se praviloma pravzaprav boji. Seveda država
ni samo državni aparat in politika, ki želi ostati na
oblasti, to smo tudi ljudje, ki preko neformalnih in
formalnih mehanizmov učenja ustvarjamo kritične
posameznike in skupnosti. O tem, koliko naša
država podpira prizadevanja šol in izobraževalnih
institucij ali pa nevladnih organizacij pri uvajanju
globalnega učenja, bi najbrž lahko veliko govorili in
boste govorili tudi danes. Značilno je že to, da iniciative in finančna sredstva za GU pogosto prihajajo
od zunaj, običajno iz institucij, kot je Center SeverJug Sveta Evrope, ali pa predvsem iz nevladnega
sektorja. Država v smislu državnih institucij, razen
deklarativne podpore v stilu učenja o človekovih
pravicah in odgovornem državljanstvu, dejansko
s temo ravna mačehovsko. Nevladne organizacije
komajda dobijo kaj sredstev za podporo projektom
GU, aktivnosti v šolah pa temeljijo pretežno na
predanosti posameznih učiteljev in šol.

“Nikoli ne dvomi, da lahko majhna skupina
skrbnih in zavzetih državljanov spremeni svet;
pravzaprav je to edino, kar ga je kdaj spremenilo.”
~Margaret Mead
Če so vam naše raznolike aktivnosti všeč, vam je morda blizu globalno učenje ali pa naši
programi botrstva v Afriki in Sloveniji in bi nas radi finančno podprli, boste s tem tudi
vi skupaj z nami spreminjali svet na bolje. Smo neprofitna organizacija in se financiramo
izključno iz projektov in tovrstnih donacij, zato verjemite, da je vaša pomoč izredno
dragocena.

DONIRAJTE

Naše delo lahko podprete z donacijo prek plačilnega naloga, direktnega prenosa ali trajnega
naloga na TRR SI56 0201 0008 9591 494 pri NLB (Društvo Humanitas, Resljeva ulica
48, 1000 Ljubljana) – namen nakazila DONACIJA.

PODARITE 0,5 %

Pomagate tudi tako, da društvu Humanitas podarite 0,5 % od vaše dohodnine. Ta možnost
ne prinaša dodatnih stroškov – vaša dohodnina bo ob tem ostala nespremenjena – nam
pa lahko olajša delovanje in omogoči še učinkovitejše razvijanje naših projektov. Če se
odločite za ta korak, izpolnite obrazec, ki ga najdete na http://www.dobrodelen.si/. Naša
davčna številka je 74159755. Nismo davčni zavezanci.

BOTRSTVO

Danes boste govorili o pomenu globalnega učenja
v šolah. GU pa ne temelji le na učiteljih, ki so
običajno že prepričani o njegovem pomenu, pač
pa na politikah in sistemu, ki bo podpiral in ustrezno
izobraževal te učitelje. Za preskok od načelne do
dejanske podpore pa je potrebna prava in iskrena
volja države. Kadar je ta nima, jo moramo od nje
zahtevati , vsaj to je naša današnja domača naloga.
Pri tem želim vsem nam in predvsem šolam in
učiteljem veliko sreče. Posebej se želim zahvaliti
tudi Humanitasovim dekletom in fantom, ki so
pripravili današnji dogodek in se za priznanje
pomena globalnega učenja ves čas trudijo.

Z mesečnimi prispevki botri omogočajo dokončati šolanje otrokom v Gani, Keniji in
Burkini Faso, pri čemer del tega zneska namenimo skupnostnim projektom po dogovoru
z lokalnimi koordinatorji. Na ta način izboljšamo tako osnovne življenjske pogoje kot
izobraževalne možnosti otrok, hkrati pa vlagamo neposredno v razvoj lokalne skupnosti.
Če ne morete ali ne želite postati boter, bi pa vseeno radi pomagali pri izobraževanju
otrok ali razvoju skupnosti, lahko to storite tudi z materialno pomočjo. Prispevate lahko
zvezke, knjige in druge šolske potrebščine. Za vašo podporo se dogovorite z koordinatorico botrstva Dado Kebe (botrstvo@humanitas.si), ki najbolje pozna trenutne potrebe
programa.

HIŠA SVETOV

Hiša svetov kot specializirana knjižnica za globalne teme ponuja strokovne publikacije,
leposlovje, filme in otroške knjige, med katerimi imajo posebno mesto priročniki za delo
z mladimi, ki so namenjeni mladinskim voditeljem in učiteljem. Podarite lahko knjige
ali učno gradivo.

Eva Marn
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Delavnice globalnega učenja
Društvo Humanitas izvaja delavnice globalnega učenja za osnovne in srednje šole, učitelje,
nevladnike in vse ostale, ki jih zanimajo teme globalnega učenja (medkulturnost, podnebne
spremembe, svetovna trgovina, izobraževanje za mir, trajnostni razvoj idr.). Metode, ki
jih uporabljamo so zelo izkustvene in interaktivne. Udeleženci preko tristopenjskega
procesa tako kritično analizirajo razmere po svetu v povezavi z izbrano temo globalnega
učenja, razmišljajo o možnih alternativah prevladujočim modelom in začnejo načrtovati
proces sprememb, ki bodo vodile v odgovorno globalno delovanje.
Delavnice izvajamo večinoma na osnovnih in srednjih šolah ter različnih seminarjih,
najdete pa nas tudi na javnih dogodkih, o čemer redno obveščamo na naši spletni strani
in FB profilu. Delavnice globalnega učenja lahko po dogovoru pripravimo tudi za
raznovrstne organizacije, podjetja ali skupine zainteresiranih posameznikov.
Več: tina@humanitas.si ali pokličite 01 430 03 43

