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Uvodne besede ob 20-letnici 
društva Humanitas

V pričujočem Humanopisu je nemogoče zajeti vse, kar se je v 20 letih zgodi-
lo v okviru društva Humanitas. Ogromno projektov, ki smo jih izvedli tako 
v Sloveniji kot v številnih drugih evropskih in afriških državah – in menimo, 
da jih je bilo res veliko – zajame pravzaprav le delček tega, kar smo kot dru-
štvo naredili, doživeli in razvijali. Ves ta čas smo spoznavali tudi svet okoli 
nas, stkali neverjetno mrežo poznanstev, se učili, razvijali ideje, nekatere ures-
ničili, marsikaterih (še) ne, delali tudi napake, predvsem pa ves čas delovali z 
zanosom in prepričanjem, da je naša skupna odgovornost, da prispevamo k 
izboljšanju tega sveta. S tem pa tudi samih sebe.

V tem času je veliko ljudi društvu namenilo svojo energijo in svoj čas. Ne-
mogoče je našteti vse, ki so bili njegov del, pa vendar je čisto vsak od njih 
pomembno prispeval k temu, da smo se kot društvo razvijali, da nismo »zas-
pali«, da smo gojili nove ideje in predvsem, da smo vztrajali. Ljudje so priš-
li in odšli, eni so prišli in ostali, kot organizacija pa smo se v vseh teh letih 
spreminjali, kot se je spreminjal tudi svet okoli nas.

Leto 2020 je bilo še posebej nenavadno leto. Zdi se, da se je z epidemijo vi-
rusa COVID-19 svet postavil na glavo. Samo ugibamo lahko, kakšna bo 
prihodnost. Številna nerazrešena vprašanja, ki si jih ves svet postavlja v lu-
či novega virusa, pa so še bolj izpostavile ranljivost človeštva, s tem pa tudi 
našo majhnost.

Hkrati je epidemija pokazala, kako hitro je mogoče sprejeti določene ukre-
pe, če je za to dovolj politične volje. Zato se mnogi, ki nas skrbi prihodnost 
naše družbe in Zemlje, sprašujemo, zakaj je tako težko sprejeti učinkovite 
ukrepe proti podnebnim spremembam? Kje je politična volja za zmanjšanje 
neenakosti med ljudmi, za izboljšanje migracijske politike, za več socialnih 
pravic, za boj proti ksenofobiji in rasizmu? Žal se trenutno zdi, da bo epi-
demija še dodatno prispevala k povečevanju globalnih neenakosti in postala 
izgovor za nadaljnje krčenje človekovih pravic. To je še posebej opazno na 
področju migracij, kjer smo priče vzponu brutalnih evropskih migracijskih 
režimov, pa tudi pri odnosu do okoljskih vprašanj, ki jih zamegljuje skrb po 
gospodarski rasti.

Pa vendar, prav zaradi takšnih razmer je aktivacija civilne družbe, s tem pa 
tudi našega društva, tako zelo pomembna. Ne smemo obupati. Zavedamo 
se, da sveta ne moremo v temeljih spremeniti, verjamemo pa, da lahko po-
membno prispevamo k poizkusom, da ga izboljšamo.

- Barbara Vodopivec, predsednica društva
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KAKO SE JE VSE SKUPAJ ZAČELO? 
Spomini ustanoviteljev

Bili smo različni in zanimale so nas različne reči, 
človekove pravice na Timorju, afriška književnost, 
arabska glasba – a vsi smo hoteli gledati čez plan-
ke. Dobivali smo se na cvetočih travah tivolskega 
parka, verjeli v skupen prostor človeštva, bila je ne-
kakšna svetovna pomlad, vse je cvetelo, se odpira-
lo, k temu smo hoteli prispevati svoj delež, mislili 
smo, da tako želi ves svet, samo da zaenkrat še ne 
ve, kako. Zdaj so drugi časi. Humanost še bolj pot-
rebujemo, Humanitas tudi, zaprtost kliče po prezra-
čevanju, dihati je treba, to je skupno vsem ljudem. 
- Andrej Blatnik

 
Eva je izjemna in takšno je bilo vedno tudi najino 
prijateljstvo. In zato je znotraj njega lahko nasta-
la izjemna pobuda o ustanovitvi društva, ki bi de-
lovalo na področju človekovih pravic. To je že bila 
Evina poklicna pot, moja pa je bila notranja potreba 
po pravičnejši družbi. Ker me vsakršna krivica ved-
no globoko prizadene, je v meni rasla potreba po 
delovanju v dobro vseh. Zamisel o društvu, ki smo 
ga poimenovali Humanitas, je ponudila odgovor na 
ta notranji klic. Človekoljubnost se mi zdi samou-
mevna. Nekaj, kar bi moralo biti običajno, normal-
no, povprečno. Da je delovati človekoljubno prav-
zaprav izjemno, me žalosti in skrbi. Tudi zato me 
uspeh društva, ki je zraslo iz skromnih začetkov in 
velikega entuziazma, navdaja s še večjim spoštova-
njem in iskrenim veseljem. Še posebej me s pono-
som navdaja delo z otroki in mladostniki, ki se mi 
zdi izrednega pomena. Sama sem od začetka največ 
pozornosti posvečala botrstvu, ki je bistveno prispe-
valo k razvoju in krepitvi skupnosti, kar se mi zdi 
temeljno. Le skupaj in v solidarnosti svet dejansko 
lahko spremenimo. Aktivacija mišljenja in spremem-
ba vedenja pa sta ključna za bolj zavedno družbo, ki 
bo prave spremembe zmožna. In vztrajnost, s katero 
si Humanitas za to prizadeva, je vedno bolj izjemna. 
- Ema Verbnik

Želja po tem, da bi pomagali, je enako človeška kot 
želja, da bi poskrbeli le zase in za svoje bližnje. Ven-
dar se mi zdi pomembnejša želja, da bi »dopustili« 
vsem enakopravno sobivati in pomagati samim sebi. 
Ko se namreč odločimo pomagati drugim, se posta-
vimo v položaj zastopnika žrtev, ki v tej vlogi osta-
nejo in so tako izpostavljene strukturni dominaciji1.  
To ni problematično le s stališča varnosti ali družbe 
blagostanja, ampak tudi s stališča etike, saj se žrtve ne 
morejo počutiti enakopravne, družba neenakoprav-
nih pa ni družba človekovih pravic in človekovega 
dostojanstva.

Humanitas smo pred dvajsetimi leti ustanovili za-
nesenjaško, a z vrednotami enakopravnosti. Delali 
smo mnoge napake, se sproti učili in napredovali, 
in nastala je organizacija, ki se ne ozira za modni-
mi muhami in se ne podreja trenutnim željam tistih, 
ki bi hoteli še naprej ohraniti razmerja dominacije. 
Takšno preživetje je težko, in le redki to zmorejo. Za 
društvo Humanitas verjamem, da mu uspeva, zato 
mladi ekipi in vsem članom želim vse najboljše za 
dvajseti rojstni dan in srečno »zrelo« obdobje naprej! 
- Eva Marn

 
Humanitas je bil Evina ideja, ki je našla odmev v 
vrednotah in usmerjenosti še nekaterih v njenem pri-
jateljskem krogu. Nekaj časa smo sanjarili in govorili 
o njej, potem pa smo marca 2000 naposled razgrnili 
dekico na travi v Tivoliju, naši otroci so se lovili in 
igrali, medtem ko smo mi (Eva, Ema, Urša, Nataša, 
Andrej in jaz) zastavili ustanovni sestanek društva. 
Polni energije in optimizma smo želeli vstopiti v svet 
na nov način, ga v nekem koščku predrugačiti. Eva 
je načrtovala pot v Bobo Dioulasso, kjer je nato še v 
istem letu navezala stike s tamkajšnjimi rokodelci in 
bodočimi sodelavci društva, na obzorju so se izriso-
vali tudi zametki prodajalne z izdelki iz sistema pra-
vične trgovine. Najprej smo vzpostavili program pod-
porništva – takrat smo ga imenovali botrstvo: najbolj 

 1Cornell, Drucilla. 2010. “The Ethical Affirmation of Human Rights: Gayatri Spivak’s Intervention.” In Can the Subaltern Speak? 
Reflections on the History of an Idea, edited by Rosalind C. Morris, 100-114. New York, NY: Columbia University Press.

deprivilegirani otroci iz revnejšega predela mesta so 
ob finančni pomoči posameznih »botrov« iz Slove-
nije redno hodili v šolo, del denarja pa smo name-
nili projektom, od katerih je imela korist tudi širša 
skupnost. V naslednjem letu je društvo od občine 
pridobilo zemljišče, na katerem smo najprej posta-
vili knjižnico in posadili nekaj mangovcev, kasne-
je pa zgradili še druge objekte. Napredek se je zdel 
nenavadno hiter, pridruževali so se nam novi člani, 
navdušenje je bilo otipljivo. Ko smo decembra 2002 
v kavarni SEM postavili prvo razstavo izdelkov pra-
vične trgovine, smo imeli poleg Burkina Fasa lokal-
ne sodelavce še v Keniji in Gani. Pravično trgovino 
3MUHE smo nato skupaj z Umanotero, fundacijo 
za trajnostni razvoj, odprli decembra 2004. Po pri-
ključitvi Slovenije k EU smo se začeli povezovati z 
drugimi organizacijami znotraj Unije in se potegova-
ti za evropske projekte. V naslednjih desetih letih se 
je društvo na evropskem nevladnem zemljevidu uve-
ljavilo zlasti na področjih razvojnega sodelovanja in 
globalnega učenja. Program se je nekoliko spremenil, 
razvile so se nove vsebine, ustanovne člane so na če-
lu društva zamenjali mlajši … Zanesljiv znak, da je 
naš otrok, Humanitas, odrasel – in veseli smo tega! :) 
- Mirjana Želježič

Ne morem verjeti, da se je naokoli obrnilo že 20 
let. Na začetke imam medle spomine. Spomnim 
se le, da smo sedeli v Evini kuhinji na Vegovi, ko 
smo se menili o teh ustanoviteljskih stvareh. Bi-
li smo tam, z velikimi idejami in voljo in željami. 
- Nataša Hrastnik

 
Pri ustanovitvi društva sem sodelovala, ker sem si 
želela nameniti nekaj svojega časa in volje v podpo-
ro otrokom, ki zaradi revščine nimajo enakih mož-
nosti za razvoj. Osebno sem želela vpeljati sistem 
botrstva za slovenske otroke, po takratnem vzo-
ru nekaterih organizacij iz drugih držav, ki so se 
že ukvarjale z botrstvom na daljavo. Kot takratna 
svetovalna delavka v osnovni šoli sem imela prili-
ko spoznati veliko otrok, ki so bili zaradi brezpo-
selnosti staršev ali zaradi njihovih izredno nizkih 
dohodkov prikrajšani tako pri prehrani in izobra-
ževanju kot tudi pri razvijanju svojih potencialov. 
- Urša Marn Kosin

levo zgoraj: Igranje družabnih iger v mladinskem centru  
(Bobo-Dioulasso/Burkina Faso)
desno zgoraj: Medkulturne delavnice (Radenci, 2004)
desno spodaj: Medkulturna ulična akcija »Šola pod 
soncem« (Ljubljana, 2008)
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DELČEK HUMANITASA JE 
V AFRIKI ŽE 20 LET

Barbara Vodopivec

Vedno je dobro najprej pogledati na začetek. S po-
znavanjem začetkov lahko bolje razumemo, kakšno 
pot smo naredili in kam jo bomo usmerili v prihod-
nje. Kako se je torej vse začelo? Začetki programa 
podporništva segajo v daljno leto 2001. Takrat smo 
ga imenovali botrstvo. Bil je prvi in temeljni program 
društva Humanitas, ki ga je ustanovilo šest nadobu-
dnih in zagnanih ljudi. Vedeli so, da je svet velik, da 
je za razumevanje sveta nujno pogledati onkraj na-
ših meja in da je v svetu velikih družbenih in eko-
nomskih razlik nujno gojiti mednarodno solidarnost 
in enakopravnost. Zanimanje za afriško literaturo in 
glasbo, ki je družila nekatere izmed njih, je pripelja-
la do vzpostavitve programa podporništva v Burki-
na Fasu.

 
Takratna predsednica društva Eva Marn je namreč 
leta 2001 potovala po Burkina Fasu, kjer je spoznala 
našega nekdanjega lokalnega predstavnika in učitelja 
Seydouja Ganouja. Skupne želje in ideje o podpori 
otrokom pri šolanju so postavile temelje programa, 
ki ga vodimo še danes. V tistem letu se je program 
s pomočjo Dado Kebe, ki je zaposlena na društvu 
Humanitas že od leta 2002, razširil še v Mali in na 
sever Gane. Ob koncu leta 2002 je bilo v program 
vključenih že 26 otrok. V naslednjih letih se je pro-
gram širil še na jug Gane in v Kenijo, v Maliju smo 
program leta 2004 zaprli. Začetniki društva so vedeli, 
da so neenakosti prisotne tako v globalnem svetu kot 
v našem neposrednem okolju. Zato so se odločili tu-
di za program botrstva v Sloveniji, v okviru katerega 
otroke podpiramo z nakupom šolskih potrebščin in 
jim omogočamo obiskovanje obšolskih dejavnosti.

Programa podporništva seveda ne bi bilo mogoče 
ustanoviti in razvijati, če se ne bi v Sloveniji našli 
številni posamezniki in posameznice, ki so v pro-
gram verjeli in so ga bili pripravljeni tudi finanč-
no podpreti. Program namreč temelji izključno na 
finančni podpori posameznikov in posameznic, in 
brez njihovega zaupanja v to, kar delamo, progra-
ma danes ne bi bilo. Na višku programa smo imeli v 
program vključenih več kot 500 ljudi – med njimi je 
precej takšnih, ki program podpirajo vse od začetka.

Naši lokalni partnerji: 
Jug Gane: Ebenezer Parditey, organizacija Embracing Hid-
den Talents Network 
Sever Gane: Abubakari Abdoul Fataw, organizacija Ansung 
Education and Development in Rural Ghana 
Burkina Faso: Inna Baye, koordinatorka izobraževanja ot-
rok in Dounko Sanou, organizacija Friends of African Village 
Libraries, (pretekla leta smo sodelovali z organizacijo Kafuli 
in njenim vodjo Seydoujem Ganoujem) 
Kenija: Richard Ochieng, organizacija Kendu Bay Rural In-
tegrated Project

Naše delovanje je vedno temeljilo na sodelovanju. V 
vseh državah, kjer vodimo program podporništva, to 
delamo v sodelovanju z lokalnimi koordinatorji. Sku-
paj z njimi smo v 20 letih uspeli v program vključiti 
preko 850 otrok, od katerih jih je 23 % končalo sre-
dnjo šolo, 8 % pa jih je odšlo celo na univerzo.

Prav s sodelovanjem in redno komunikacijo s par-
tnerji smo v teh letih program tudi ustrezno spre-
minjali in prilagajali razgibanim razmeram na tere-
nu. Na začetku smo s plačevanjem šolnin in šolskih 
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potrebščin finančno podpirali predvsem šolanje ot-
rok. Med otroki, vključenimi v program, in podpor-
niki ter podpornicami je potekala izmenjava pisem, s 
katerimi so se medsebojno spoznavali in si izmenje-
vali fotografije. Kmalu smo skupaj s partnerji spoz-
nali, da mnogo otrok doma nima ustreznih pogojev 
za učenje – nekateri doma niso imeli elektrike, mno-
gi niso imeli dostopa do knjig. Zato smo v Burkina 
Fasu ter na severu in jugu Gane (v Keniji zaradi kri-
tja visokih stroškov šolnin to ni bilo mogoče) zgradili 
knjižnice, kjer se otroci lahko učijo, hkrati pa ima od 
tega korist celotna skupnost in ne zgolj posamezni 
otroci. Danes tako vodimo tri knjižnice, kjer redno 
izvajamo številne aktivnosti za otroke. Program je 
tako počasi pričel preraščati iz neposredne pomo-
či otrokom v precej širše zastavljeno podporo otro-
kom in lokalnim skupnostim. Leta 2017 smo pričeli 
podpirati še druge skupnostno naravnane projekte: 
v vasi Busua smo del knjižnice odstopili zdravstve-
ni ambulanti, v okolici Akre pa podpiramo projekt 
Zelena vas naše lokalne organizacije EHT Network, 
ki z ekološkim vrtnarjenjem in gradnjo iz reciklira-
nih materialov mlade ozavešča o pomenu varovanja 
okolja. V Burkina Fasu smo se že leta 2002 pričeli 
povezovati z obrtniki, umetniki in tkalkami ter na 
tej osnovi leta 2004 v Ljubljani ustanovili pravično 
trgovino 3MUHE; v letih 2008 in 2011 pa smo bur-
kinafaške matere otrok, vključenih v program, izučili 
v tkalskem poklicu.

A v vseh teh letih so se tudi v Sloveniji družbene in 
gospodarske razmere spreminjale. Zaradi finančne 
krize so mnogi podporniki pričeli izgubljati doho-
dek in posledično so morali svojo podporo progra-
mu odpovedati. Število podpornikov je od leta 2013 
dalje pričelo občutno upadati. Tudi to je bil eden od 
razlogov za to, da smo leta 2015 sistem podporništva 

dodatno spremenili. Ukinitev podpore je za mnoge 
otroke namreč pomenila, da so morali vsaj začasno 
prekiniti šolanje, saj kljub trudu ni bilo mogoče ved-
no najti hitre rešitve ali novega podpornika. Čeprav 
v programu še vedno podpiramo tako šolanje indi-
vidualnih otrok kot skupnostne projekte, podporni-
kom, ki se na novo vključijo v program, ne dodelimo 
več posameznega otroka. Tako smo tudi prenehali s 
pošiljanjem individualnih poročil in fotografij otrok 
ter namesto tega uvedli pošiljanje letnih glasil, s ka-
terimi podpornike in podpornice obveščamo tudi o 
skupnostih projektih in širšem družbenem dogaja-
nju na lokacijah, kjer delujemo. To smo naredili tudi 
zato, ker so osredotočanje na posameznike, indivi-
dualna poročanja in omogočanje stikov med pod-
porniki in otroki žal prinašali tudi vrsto neugodnih 
učinkov: darila podpornikov za »njihove« varovan-
ce so vzbujala občutke zapostavljenosti in krivičnos-
ti pri otrocih, ki so ostali praznih rok. Po eni strani 
so se tako ustvarjali negativni občutki v družinah in 
skupnosti, na drugi pa so pri nekaterih vzbujala ne-
realna pričakovanja.

Žal pa se gospodarske razmere v Sloveniji v zadnjih 
letih niso občutno izboljšale, zaradi česar finančna 
podpora programu še naprej upada. Epidemija bo-
lezni COVID-19 k temu ni pripomogla, saj mno-
go ljudi ostaja brez osnovnih dohodkov za življe-
nje. Razmere seveda niso nič kaj boljše v državah, 
kjer delujemo – globalno je epidemija namreč naj-
bolj prizadela najbolj ranljive skupine ljudi. Mnogo 
staršev otrok v programu je ostalo brez kakršnegakoli 
dohodka, zato svoje družine čedalje težje podpirajo. 
Zaradi šibkega javnega socialnega in zdravstvene-
ga sistema je večini onemogočen dostop do kakovo-
stnega zdravstva in socialne podpore. In v nasprot-
ju z brezplačnim osnovnošolskim izobraževanjem v 

Sloveniji šolanje v večini omenjenih držav še naprej 
ostaja plačljivo, otrokom pa je potrebno zagotoviti 
tudi uniforme in šolske potrebščine.

Kljub omenjenim razmeram se na društvu trudimo, 
da s programom podporništva nadaljujemo in da s 
podporo, ki nam jo še vedno vztrajno nudijo naši 
podporniki, naredimo največ, kar lahko. Ker global-
na epidemija še poglablja že tako velike ekonomske 
in družbene razlike, menimo, da je program pod-
porništva danes še toliko bolj nujen. Hkrati še ved-
no verjamemo v pomen sodelovanja in povezovanja 
med različnimi deli sveta. Danes, ko smo priča po-
rastu ksenofobije in diskriminatornih politik tako v 
Sloveniji kot drugje po svetu, je še toliko pomemb-
neje, da gledamo onkraj naših meja, širimo razume-
vanje sveta, izmenjujemo prakse in ideje ter gojimo 
mednarodno solidarnost in prijateljstvo. V tem pog-
ledu se torej naš program v vseh 20 letih ni kaj dos-
ti spremenil.

“Zaradi programa podporništva sem lahko obiskova-
la šolo, se naučila brati, pisati in raziskovati. Tako sem 
danes vključena v svoj poklic, gradbeništvo, ki ni bilo ta-
ko razširjeno oziroma se dekleta s tem niso ukvarjala. 
Gradbeništva sem se lahko lotila zaradi svoje izobraz-
be. Odkrila sem, da potrebujejo takšen kader. Zato sem 
se vpisala na gradbeno šolo. Program podporništva mi 
je vse to omogočil.” 

- Assetou Thiero, prva varovanka, vključena v program 
podporništva, Burkina Faso

“Sodelovanje med organizacijo AEDIRG in društvom 
Humanitas sega v leto 2005. Sodelovanje se je pričelo s 
podporo manjšega števila otrok v vasi Larabanga in oko-
lici. To sodelovanje smo utrdili leta 2007, ko smo pričeli 
z gradnjo skupnostne knjižnice. Od takrat je minilo več 
kot 10 let, knjižnica pa je bila ves ta čas izredno pomemb-
na in je pomembna tudi danes. Mladi v Larabangi razen 
svojih domov nimajo nobenega drugega prostora, kjer 
bi se lahko učili. Sedaj imajo prostor, ki ga redno upo-
rabljajo čez dan, včasih pa tudi zvečer. V knjižnici se 
občasno srečujejo tudi njihovi starši ter učitelji in učite-
ljice.” 

- Abubakari Abdoul Fataw, organizacija Ansung 
Education and Development in Rural Ghana, Gana

“Pri podporništvu ne gre zgolj za finančno podporo šola-
nju otrok. Gre za opolnomočenje otrok. Izobraziti otroka 
s plačevanjem šolnine samo po sebi ne razreši nobene-
ga problema. Predstavljajte si otroka, katerega starši so 
bili stari 14 let, ko so ga imeli. Starši torej nimajo nobe-
ne izobrazbe. Otrok pa se vpiše na srednjo šolo. Ali mu 
lahko starši pomagajo pri domačih nalogah? Ne. Mu 
lahko starši svetujejo? Ne. Ga lahko starši vodijo, kako 
delovati v prihodnosti? Ne. Prav tukaj lahko mi največ 
prispevamo. Zato vsako leto organiziramo srečanje z ot-
roki, ki se ga udeležijo tudi šolski zdravstveni delavci, in 
poskrbimo za to, da ti otrokom svetujejo. Največ časa to-
rej porabimo za to, da naslovimo individualne potrebe 
posameznih otrok, da je vsak otrok zaščiten, da ga nek-
do vodi in da mu omogočimo ustrezne pogoje za učenje.” 

- Ebenezer Parditey, vodja organizacije Embracing 
Hidden Talents Network, Gana

levo: Smerokaz za knjižnico (Larabanga/Gana, 2016)
desno: Usposabljanje tkalk (Bobo-Dioulasso/Burkina 
Faso, 2018)
desno spodaj: Delavnica o otrokovih pravicah 
(Busua/Gana, 2008)
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GLOBALNO UČENJE SKOZI 
PRIZMO 20-IH LET

Mateja Kraševec

Hmmm, 20 let na sceni. To je pa že kar lepa obletni-
ca. Brez problema bi rekla, da se Humanitas že vseh 
20 let ukvarja z globalnim učenjem, čeprav ga takrat 
še niso tako poimenovali in ga niso obravnavali kot 
nekaj ločenega od delovanja na področju razvojnega 
sodelovanja. V tretji osebi množine govorim, ker me 
takrat sploh še ni bilo zraven. In ko sem proti koncu 
leta 2004, še kot študentka, stopila med to druščino, 
sem se takoj počutila zelo udobno. Pravzaprav ne, 
počutila sem se spodbujeno, izzvano v pozitivnem 
smislu, podprto, in lahko sem rasla.

Humanitas je predstavljal idealno okolje, kjer se je 
globalno učenje lahko razvijalo v smeri kritičnega 
globalnega učenja in ne v smislu promocijskih akcij 
humanitarnih in razvojnih projektov. Že zelo hitro 
smo namreč spoznali (oz. je bilo društvo že usta-
novljeno s tem zavedanjem), da samo humanitarni 
projekti, razvojna pomoč in razvojno sodelovanje ne 
morejo prinesti pozitivnih globalnih sprememb, če 
jih ne spremljata tudi ozaveščanje in izobraževanje 
nas, prebivalcev t. i. globalnega severa. In kot posle-
dica tega ozaveščanja in učenja (ter pred tem še od-
-učenja) tudi sprememba miselnosti, odnosa in de-
lovanja. Kako je to pomembno, dobro ponazorijo tu-
di besede bivšega tanzanijskega predsednika Juliusa 
Nyerereja: »Vsa sredstva, ki jih pošiljate za razvojno 
pomoč v Tanzaniji, raje porabite v Veliki Britaniji in 
pojasnite ljudem prava dejstva in vzroke revščine.«

Mislim, da se je proces razvoja v smeri kritične-
ga globalnega učenja (oz. izobraževanja za razvoj) 
na Humanitasu začel že s projektom »Intercultural 
Centre – Intercultural Education and Communica-

tion«. Proces razvoja tudi zame, ki sem se projektu 
priključila kot prostovoljka. In bila kmalu nagrajena 
z neizmernim zaupanjem takratne predsednice Eve 
in vseh, ki so ustanovili in soustvarjali Humanitas. 
Z vsakim nadaljnjim (mini) projektom smo se uči-
li. Bili smo pogumni, projekte smo prijavljali tudi 
na razpise, ki so precej presegali naše kapacitete, in 
jih tudi dobili. In jih, kar je še bolj pomembno, tudi 
učinkovito izvedli.

V tistem času (leta 2005) se je s podporo Trialoga2  
in Kanadske razvojne Agencije CIDA3  ustanavlja-
la organizacija Sloga – Slovenian Global Action (v 
letu 2016 se je preimenovala v SLOGA, platforma 
nevladnih organizacij za razvoj, globalno učenje in 
humanitarno pomoč). V okviru Sloge je bil Humani-
tas od vsega začetka gonilna sila tako na področju ra-
zvojnega sodelovanja kot tudi na področju globalne-
ga učenja. Humanitas je nacionalno platformo Sloga 
dolga leta zastopal v Forumu DARE (Development 
Awareness Raising and Education), ki je bil ena iz-
med delovnih skupin CONCORD a, Evropskega 
združenja nevladnih organizacij za razvojno sodelo-
vanje. Sodelovanje v tej delovni skupini je Humani-
tasu kot organizaciji, pa tudi nacionalni platformi in 
drugim NVO, ki so v Sloveniji delovale na področju 
razvojnega sodelovanja oz. učenja, prineslo mnogo 
novih znanj, nekonvencionalnih pogledov (»outside 
the box«), poznanstev in povezav ter posledično so-
delovanj v mednarodnih projektih.

Forum DARE se je rad opredeljeval kot gonilo no-
vih transformativnih pristopov k razvoju. In dejansko 
je to v tistem času tudi bil. V njem je sodelovalo cel 

2 Spletni naslov: https://concordeurope.org/project/trialog  
3 Spletni naslov: https://www.international.gc.ca/world-monde/funding-financement/funding_development_projects-financement_projets_   
  developpement.aspx?lang=eng 
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zacija. Vendar vidim, da je težko, pravzaprav se mi 
zdi, da je vedno težje, čeprav sem zdaj od vsega tega 
bolj odmaknjena.

Če sem povsem iskrena, so mi najdražji tisti začet-
ki, začetni projekti, ki smo jih ustvarjali z zagonom 
in veliko časa posvečali vsebini in izvedbi. Pozneje, z 
večjimi projekti, ni bilo toliko veselja, predvsem zato, 
ker je bilo nesorazmerno veliko dela s finančnim in 
administrativnim poročanjem, nas pa vedno prema-
lo. Potem včasih pride kakšna kriza in se sprašuješ o 
učinkih, pa če sploh prihaja do procesa transforma-
cije, pa kako zadeve drugače zastaviti … Včasih nič 
nima smisla. Včasih imaš slabo vest, ker se tudi sam 
ne držiš vsega, kar izpostavljaš v okviru tematik glo-
balnega učenja. Ampak potem se na srečo pokažejo 
tudi učinki dela in sem ter tja pride kakšna posebna 
potrditev. Sam sebe pa spomniš, kar poudarjaš tudi v 
okviru delavnic in izobraževanj: da se na vseh fron-
tah naenkrat ne moreš boriti.

Ko gledam nazaj, zdaj nekoliko z odmikom, se mi 
zdi, da smo uspeli v okviru Humanitasa v vseh teh 
20 letih izvesti zavidljivo število projektov global-
nega učenja, ki so imeli nesporne učinke. Pred pet-

najstimi, še pred desetimi leti smo si morali močno 
prizadevati, da smo z vsebinami globalnega učenja 
sploh prišli v šole in do učiteljev. Danes je sodelo-
vanje s šolami in učitelji tako obsežno, da včasih že 
kar presega Humanitasove kapacitete. Izdali smo več 
zelo uporabnih, predvsem praktično naravnanih pri-
ročnikov, vsako leto organiziramo zdaj že tradicio-
nalno nacionalno konferenco globalnega učenja, in 
še bi lahko naštevala. S prav posebnim ponosom pa 
vedno izpostavim Klub učiteljic in učiteljev global-
nega učenja, ki smo ga zagnali praktično brez finanč-
nih sredstev in za katerega nam je Evropska mreža 
za globalno učenje – GENE leta 2018 podelila tudi 
nagrado za inovativen projekt globalnega učenja z 
dolgoročnimi učinki (več o mreži GENE in nagra-
di na spletni strani https://gene.eu/awardees-2018).

Pogosto se mi je zdelo, da gre vse prepočasi, da se v 
družbi ne vidijo dovolj tiste spremembe miselnosti, 
odnosa in delovanja, za katere si globalno učenje pri-
zadeva, in da globalno učenje ne prinaša dovolj hit-
ro pozitivnih sprememb na področju problematik, ki 
jih naslavlja. Zdaj, ko sem nekoliko odmaknjena in 
imam vpogled tudi v druge kroge civilne družbe, pa 
vidim, da se premiki dogajajo, da se vedno več ljudi, 

kup ljudi iz različnih (evropskih) držav, ki so bili iz-
kušeni strokovnjaki in praktiki na področju global-
nega učenja in res predani ideji, da je to gonilo pozi-
tivnih globalnih sprememb. Obdobja, ko sem sode-
lovala v tej skupini, se spominjam z velikim veseljem 
in zadovoljstvom. Pravzaprav mislim, da smo (jaz, 
Humanitas in Sloga) s sodelovanjem v Forumu DA-
RE dobili potrebno podporo in zalet za uveljavlja-
nje globalnega učenja v slovenskem prostoru. Brez 
NVO, ki so sodelovale v platformi Sloga, ne bi šlo. 
Bili smo super ekipa! Globalno učenje smo utrdili 
kot pomemben del platforme Sloga in ga postavili 
tudi na zemljevid političnih odločevalcev (predvsem 
v okviru MZZ).

V prvih, recimo, desetih letih po pridružitvi EU so 
slednja in stare države članice z različnimi progra-
mi še posebej podpirale (tudi finančno) nove države 
članice. Z leti pa je postajalo vedno težje. Slovenske 
organizacije so se profesionalizirale, manjših, prilago-
jenih programov pa je bilo vedno manj. EU je spre-
minjala svoje programe financiranja in predvidevala 
vedno večje konzorcije in vedno večje projekte. Še 
sreča, da je Humanitas tako dobro vpet v mednaro-
dno okolje in tudi prepoznan kot kredibilna organi-

pa tudi podjetij (in političnih odločevalcev) zaveda, 
da je globalne probleme treba nasloviti ter začeti raz-
mišljati in delovati drugače. Ravno pred nekaj dnevi 
sem prebrala, da se je eno od podjetij, ki deluje tudi 
v Sloveniji, zavezalo nevtralizirati pretekli ogljični 
odtis in v sodelovanju z organizacijo WWF postati 
trajno ogljično nevtralno podjetje. Vem, da so vzgibi 
za takšno zavezo popolnoma drugačni kot npr. pri 
Humanitasu in drugih NVO ter mednarodnih or-
ganizacijah, pa vendar … Spremembe se dogajajo in 
popolnoma prepričana sem, da je zavedanje global-
nih problemov in vloge vsakega posameznika (sku-
pine, vlade, podjetja …) pri nastajanju, vztrajanju, 
pa tudi reševanju teh globalnih problemov posledica 
delovanja različnih organizacij civilne družbe na po-
dročju globalnega učenja in na področju ozaveščanja 
o globalnih izzivih.

Globalno učenje nam skuša omogočiti razumevanje 
svetovnih problemov ter nas opremlja z znanjem, 
veščinami in vrednotami, ki jih kot državljani sveta 
potrebujemo za soočanje z globalnimi izzivi. Sama bi 
na prvo mesto postavila vrednote. Vrednote so tiste, 
ki jih moramo v prvi vrsti spremeniti, se nekaterih 
od-učiti in jih na novo definirati. Težje je, kot se sliši. 
Globalno učenje je tek na dolge proge, globalni pro-
blemi pa so, kot se zdi v zadnjem času, vedno večji in 
vedno bolj intenzivni. Ampak Humanitas se ne da! 
Vsi, ki sodelujemo v okviru Humanitasa, verjamemo, 
da s pozitivno naravnanostjo, iskrenostjo do samega 
sebe in do tistih, ki jih naslavljamo, z znanjem ter z 
izkušnjami z izvajanjem primernih metod lahko do-
sežemo pozitivne spremembe.

prejšnja stran: Utrinek z delavnice »En svet«
levo zgoraj: Tabor svetov za starše in otroke (Črmošnjice, 2017)
levo spodaj: Delavnica globalnega učenja v Parku Tabor 
(Ljubljana, 2014)
desno zgoraj: Usposabljanje za nove trenerje globalnega učen-
ja (Ajdovščina, 2015)
nasprotna stran levo: Javni dogodek v okviru kampanje 
»Dovolj« na Kongresnem trgu (Ljubljana, 2012)
nasprotna stran desno: Delavnica globalnega učenja v eni 
izmed srednjih šol (Slovenija, 2017)
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ŠESTNAJSTO LETO PRAVIČNE 
TRGOVINE V SLOVENIJI

Živa Lopatič

V Sloveniji pravična trgovina deluje hkrati kot giba-
nje in kot organizacija, povezana z večjim medna-
rodnim sistemom, ki ga bolj kot pod imenom »pra-
vična trgovina« poznamo kot »Fair Trade«. Od le-
ta 2017 za ozaveščanje, zagovorništvo in trgovinsko 
izmenjavo po načelih pravične trgovine skrbi Zavod 
za pravično trgovino, 3MUHE. Ta svoje poslanstvo 
udejanja na Starem trgu 30 v Ljubljani, občasno pa 
tudi drugod.

Ozaveščanje o pomembnosti delovanja alternativ-
nih modelov mednarodne izmenjave dobrin je naj-
pomembnejše poslanstvo Zavoda 3MUHE. Da bi 
se čim več posameznikov in posameznic seznanilo 
z izkoriščanjem, ki spremlja mednarodno trgovino 
in alternativo, ki jo predstavlja sistem pravične trgo-
vine, pripravljamo različne dogodke (npr. Fair Tra-
de Piknik, Pravilno pečeno, predavanja in dogajanja 
v okviru Modne revolucije, praznovanje svetovnega 
dneva pravične trgovine, Fair Foto ipd.), predavamo 
na šolah in fakultetah, z našimi sledilci komunicira-
mo prek spletne strani, družbenih omrežij in e-no-
vic, se vključujemo v projekte in aktivnosti drugih 
organizacij, ki poudarjajo pomembnost neizkorišča-
nja okolja in ljudi ter se odzivamo na povabila me-
dijev za intervjuje in izjave o tematikah, povezanih z 
našim delovanjem. Največkrat pa o načinu delovanja 
sistema pravične trgovine razlagamo prav obiskoval-
cem prodajalne na Starem trgu 30.

Zagovorništvo. Mednarodni sistem pravične trgovine 
ima v Bruslju pisarno, ki sodeluje predvsem z evrop-
skimi institucijami ter jih poziva k pripravi zakono-
dajnih sprememb, ki bi trgovinsko menjavo naredile 

bolj pravično za vse udeležene v procesu. Za njeno 
uspešno delovanje je nujno tudi aktivno sodelovanje 
organizacije v državah članicah, zato se tudi Zavod 
3MUHE vedno bolj aktivno pridružuje zagovor-
niškim aktivnostim. Trenutno smo najbolj dejavni 
na področju tekstilne industrije, saj smo sodelovali 
v procesu nastajanja in promoviranja senčne strate-
gije za ureditev tega področja. Spremljamo pa tudi 
aktivnosti na drugih področjih – spremembe zako-
nodaje, ki bi prinesla večjo zaščito človekovih pravic 
v delovnih okoljih po vsem svetu, zmanjšanja izko-
riščanja ljudi v procesu pridelave kakava in izdelave 
čokoladnih izdelkov ter vključevanja več etičnih na-
čel v javna naročila. O dosežkih evropske pravičnotr-
govinske zagovorniške organizacije in naših dosežkih 
obveščamo naše sledilce prek naše spletne strani in 
družbenih omrežij, pa tudi prek nacionalnih medijev.

Trgovinska izmenjava izdelkov, narejenih po nače-
lih pravične trgovine, pa je naša najširše prepozna-
na dejavnost, saj uspemo prek prodajalne v Ljublja-
ni in drugih prodajaln, ki se odločajo za ponudbo 
pravičnotrgovinskih izdelkov, v pomembnost obsto-
ja pravične trgovine prepričati največ posameznikov. 
Kakovost izdelkov, njihova edinstvenost ter trans-
parentnost njihove izdelave prepriča marsikaterega 
mimoidočega. Veliko pa imamo tudi podpornikov 
in podpornic, ki se redno vračajo po kakav, kavo in 
sladkor ter darila za svoje najbližje. Veseli smo, da je 
med našimi obiskovalci vedno več mladih, ki se za-
vedajo pomembnosti poznavanja porekla izdelkov.

Čeprav se pri svojem delovanju nenehno soočamo 
s spremembami v družbi, ki močno vplivajo na na-

še delovanje, smo odločni, da svoje poslanstvo na-
daljujemo in ga nenehno nadgrajujemo. Pri tem se 
zanašamo predvsem na podporo vseh, ki v našem 
svetu izobilja zahtevajo odgovore na vprašanja, kot 
so: “Kdo je to naredil?”, “Je bil za svoje delo primer-
no plačan?” “Je nastanek tega izdelka zelo škodlji-
vo vplival na okolje?« “Bom ta izdelek lahko dolgo 
uporabljal?” ipd.

Kaj pravita redni obiskovalki trgovine 3Muhe:

Anita: “Pri odločitvi, kaj in kje kupujem, je zame 
poleg kakovosti ključen dejavnik, od kje so izdelki 
in na kakšen način so narejeni oziroma proizvedeni. 
Ker imamo ta privilegij, da si lahko privoščimo tudi 
dobrine, ki so za mnoge na svetu luksuz, kot sta npr. 
kava in čokolada, je še toliko pomembneje, da ob 
teh dobrinah ne uživamo na račun drugih. Trgovina 
3MUHE mi je pri srcu tudi zato, ker so mi všeč tr-
govinice s konceptom, ki nenazadnje dajejo tudi pe-
čat okolju, v katerem delujejo.”

Veronika: “V pravično trgovino 3MUHE največ-
krat zaidem zato, ker je pravična čokolada najboljša.”

 »Pop-up frizerski salon« z Adiaro in Assetou iz Burkine Faso v pravični trgovini 3MUHE (Ljubljana, 2019)
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HIŠA SVETOV – ZDRUŽEVANJE RAZLIČNIH SVETOV, 
POGLEDOV IN LJUDI POD ENO STREHO

Alma Rogina in Katja Mrak

Kmalu po ustanovitvi društva je zaživela ideja o pro-
gramu Hiša svetov, v okviru katerega smo v takratnih 
prostorih na Resljevi vzpostavili medkulturni center, 
ki je rednim in občasnim uporabnikom in uporabni-
cam nudil različne informacije, dostop do literature, 
tematsko in metodološko povezane z globalnim uče-
njem, brezplačen dostop do interneta ter prostor za 
druženje. Tudi na ta način smo namreč želeli ljudi, 
ki so se priselili v Slovenijo, podpreti pri integraciji, 
hkrati pa prispevati k medkulturnemu dialogu med 
mladimi v Sloveniji. S projektom »Mreža Centrov 
za globalno učenje v Srednji Evropi«, ki se je začel 
konec leta 2008, pa je društvo dobilo priložnost, da 
svojo ponudbo na področju dostopa do literature raz-
širi in profesionalizira. Po vzoru avstrijske nevladne 
organizacije Südwind, s katero je društvo dobro so-
delovalo in še sodeluje v številnih projektih, smo leta 
2009 v treh državah – poleg Slovenije tudi na Slova-
škem in Madžarskem – odprli t. i. centre za global-
no učenje. V Sloveniji smo otvoritev centra umestili 
v Teden globalnega učenja – ta se vsako leto odvija 
v tretjem tednu novembra. Posebnost našega centra 
pa je, da smo po temeljitem razmisleku in iskanju 
najbolj primernega prostora specializirano knjižni-
co umestili v del javne knjižnice – Knjižnice Otona 
Župančiča v Ljubljani – kar nam omogoča bolj dol-
goročno delovanje in večjo dostopnost širši javnosti. 
Poimenovali smo jo kar po programu Hiša svetov in 
na ta način zaobjeli širše delovanje našega centra – 
centra za globalno učenje in sodelovanje.

Namen centra je ozaveščati in izobraževati o global-
nih izzivih ter ljudi spodbuditi k dejavnemu vključe-
vanju v družbo ter k do družbe in okolja odgovorne-

mu načinu življenja. Program centra ves čas nadgra-
jujemo in prilagajamo izzivom v družbi. Vsebinsko 
se osredotočamo predvsem na naslednja področja:

• medkulturno učenje in sodelovanje, 
• globalizacija in globalna ekonomija, 
• človekove pravice, 
• okolje in podnebne spremembe, 
• migracije, 
• mir in reševanje konfliktov, 
• etično potrošništvo in pravična trgovina, 
• aktivno državljanstvo idr.

 
 
Poleg zbirke raznolikih gradiv (strokovne publika-
cije, leposlovje, filmi, knjige za otroke), ki jo vsako 
leto nadgrajujemo, v okviru Hiše svetov organizira-
mo tudi javne dogodke, kot so filmski in pogovorni 
večeri, predstavitve knjig, pogovore z gosti, delavni-
ce, fotografske in likovne razstave, predstavitve pro-
jektov, pravljične večere in podobno. Tako pri izbo-
ru novih gradiv kot pri organizaciji dogodkov po-
skušamo slediti aktualnim družbenim tematikam in 
se jih lotevamo skladno s trendi globalnega učenja. 
Vzpostavili smo tudi poseben kotiček – Kotiček brez 
meja – s knjigami za otroke in odrasle v jezikih, kot 
so farsi, paštu, arabščina, urdu idr., ki so namenjene 
našim novim sosedom in sosedam – ljudem, ki so se 
zaradi različnih razlogov iz oddaljenih koncev sveta 
preselili v Slovenijo ali pa so tu samo začasno. Knjig 
v njihovih jezikih namreč v Sloveniji ni ravno na pre-
tek, branje v maternem jeziku pa je za vsakogar po-
sebnega pomena.

Podporo obiskovalcem in obiskovalkam knjižnice 
nudijo naši prostovoljci – informatorji, ki delujejo v 
okviru informacijske točke, hkrati pa nam pomagajo 
tudi pri urejanju novih gradiv, pišejo recenzije naj-
boljših knjig meseca ali knjižnih novosti, raziskujejo 
nova gradiva za nakup ter pomagajo pri organizaciji 
javnih dogodkov.

Čeprav se številne dejavnosti, tudi branje knjig in 
ogled filmov, selijo na svetovni splet, verjamemo, da 
bo Humanitasova specializirana knjižnica v okviru 
Hiše svetov še naprej predstavljala pomemben pros-
tor za pridobivanje informacij, podporo pri strokov-
nem izpopolnjevanju, raziskovanje globalnih tematik 
in izmenjavo mnenj tako med mlajšimi kot starejši-
mi generacijami, vsi skupaj pa jo bomo sooblikovali 
tudi v bodoče.

 Utrinek iz Hiše svetov (Ljubljana)
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pred 2000
• Brbotanje idej in pobude za 

ustanovitev organizacije 2000
• Ustanovitev društva; 

predsednica društva 
postane Eva Marn

2001
• Dopisovanje otrok iz 

Gane in Slovenije, 
začetek Humanitasovega 
programa botrstva 2002

• Delavnice za mlade o 
predsodkih, stereotipih in 
reševanju medvrstniških 
konfliktov

2004
• Šola pod Soncem – poulične 

akcije osveščanja o globalnih 
izzivih

• Vzpostavitev programa Hiša 
svetov

2005
• Soustanovitev Sloge – platfor-

me z razvojno sodelovanje in 
humanitarno pomoč

• Vzpostavitev pravične trgovine 
v Sloveniji in otvoritev pravič-
ne trgovine 3MUHE

2006
• Sekretarka društva postane 

Mateja Kraševec, ki 2011 tudi 
uradno prevzame vodenje 
društva (v 2010 in 2012 jo 
nadomešča Tina Lazar)

2007
• Vsi smo delček istega sveta 

– osveščanje o milenijskih 
razvojnih ciljih

2008
• Definicija globalnega učenja 

v okviru delovne skupine za 
globalno učenje na Slogi

2009
• Otvoritev centra za globalno učenje 

in specializirane knjižnice Hiša 
svetov

• Po 9 letih se s položaja predsednice 
društva poslovi Eva Marn, novi 
predsednik društva pa postane David 
Limon

2010
• Začetek razvojnih projek-

tov opolnomočenja lokalnih 
skupnosti v Burkina Fasu – 
usposabljanje tkalk ter povezo-
vanje odgovornega turizma in 
pravične trgovine

2012
• Vzpostavitev medsektorske 

delovne skupine za globalno 
učenje

2014
• Premiera lutkovne predstave  

Rešilni čoln
• Priprava priporočil, smernic 

in drugih gradiv za učitelje in 
učiteljice

2015
• Obisk lokalnih koordinatorjev iz Gane in Kenije 

v Sloveniji ter načrtovanje sprememb v progra-
mu botrstva

• 1. nacionalna konferenca GU: “Evropsko leto 
za razvoj 2015: globalno učenje in pomembnost 
vključitve globalnih perspektiv v šolski sistem”

• Prenova programa botrstvo – podpora otrokom 
in lokalnim skupnostim (oz. krajše: podporni-
štvo)

2016
• Premiera interaktivne gledališke 

igre “Skozi oči begunca”
• 2. nacionalna konferenca GU: “Z 

globalnim učenjem do globalnih 
ciljev”

• Otvoritev fotografske razstave 
“Gledam širše, vidim več”

2017
• Povezovanje globalnega učenja, gledališča 

in medvrstniškega učenja
• Poletna tabora svetov za otroke in družine 

– medkulturne povezave med različnimi 
generacijami

• 3. nacionalna konferenca GU: “Od 
globalnih izzivov do globalnih državlja-
nov: Kako naslavljati občutljive teme in 
ustvarjati prostore sobivanja? ”

2018
• Ustanovitev Kluba učiteljic in učiteljev GU
• Nacionalni forum o GU, organiziran s strani 

MZZ in MIZŠ – širše prepoznan pomen GU
• Slovo od Resljeve – nova pisarna na Zemljemerski
• Pravljice “Lahkonočnice” – strpnost in sprejemanje 

raznolikosti
• Prejem nagrade GENE za Klub učiteljev in 

učiteljic GU kot ene izmed 10 najbolj inovativnih 
praks na področju globalnega učenja nacionalna 
konferenca GU: “Razsežnosti globalnega učenja in 
delovanja”

• 4. nacionalna konferenca GU: “Razsežnosti  
globalnega učenja in delovanja”

2019
• Po 13 letih vodenja društva se poslovi Mateja 

Kraševec, vodenje društva za 1 leto prevzame 
Alma Rogina

• Raziskava o vključevanju globalnega učenja v 
predmetno poučevanje

• Posvet “Vloga globalnega učenja v današnji 
družbi” – razprava o priložnostih za krepitev 
GU v Sloveniji

• Otvoritev fotografske razstave “Semena pale-
stinske prihodnosti”

• 5. nacionalna konferenca GU: “Moč žensk: 
Naslavljanje enakosti spolov skozi globalno 
učenje”

2020
• Po 11 letih se s položaja predsednika društva 

poslovi David Limon, nova predsednica društva 
pa postane Barbara Vodopivec; vodenje društva 
poteka v novi obliki in je razdeljeno med 
zaposlene

• Izid knjige “Njene zgodbe” – zgodbe žensk z  
migrantskim ozadjem

• 20 let Humanitasa in globalnega učenja v 
Sloveniji 

ČASOVNI TRAK 
2000–2020
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Zame Društvo Humanitas v razmišljanju in deja-
njih izvaja mantro »razmišljaj globalno, deluj lokal-
no«. Zato sem se ekipi pridružila v letu 2011 in vse 
od takrat ostajamo v stikih. Odkar imamo v Škofji 
Loki organizacijo Zavod Tri, se naše poti srečujejo, 
in to se mi zdi najpomembnejša popotnica za priho-
dnost – samo s sodelovanjem in solidarnostjo lahko 
gradimo boljše skupnosti. Vesela sem, da sem lahko 
en majhen delček Humanitasa in da ekipa zaposle-
nih spodbuja razmišljanje na široko.
- Nina Arnuš, članica

S Humanitasom sem prišla v stik preko prostovolj-
nega dela v pravični trgovini 3 Muhe, ki se je kasneje 
prelevilo v dolgoletno sodelovanje. V petih letih so-
delovanja sem se posvečala projektu s knjižnico Hi-
ša svetov in prostovoljstvu ter prevajalskemu in lek-
torskemu delu. Zame osebno so bila to res lepa leta, 
ekipa je bila res krasna, zelo dobro smo ujeli. Tako 
preko samih društvenih dejavnosti kot tudi pristo-
pov in odnosa sodelavk in sodelavcev do tematik so 
se moja obzorja zelo obogatila in moje znanje je do-
bilo nove razsežnosti. Delo na Humanitasu me je 
osebno zelo obogatilo. Z vidika družbenega učinka 
pa sem lahko bila priča vsemu dobremu, koristnemu 
in lepemu, k čemur so pripomogle Humanitasove 
kakovostne in učinkovite aktivnosti ter predani in 
sposobni zaposleni. Tega je bilo res veliko. Vidno je 
bilo v odzivu ljudi na delavnicah, dogodkih, preda-
vanjih, gledaliških igrah in izobraževanjih. S hvale-
žnostjo v srcu je bilo zadovoljujoče gledati ter pripo-
moči k spremembam na raznih področjih – videti pri 
ljudeh spremembo v razmišljanju in vsakdanjem de-

lovanju ter motivacijo za prispevanje svojega delčka 
k spremembi v svetu. 
Resnično lahko potrdim besede Margaret Mead, da 
lahko majhna skupina resnih in predanih ljudi spre-
meni svet. In Humanitas, tako lokalno v Sloveniji 
kot v sodelovanju s tujimi organizacijami, to počne 
že 20 let. Čestitam!
- Darja Cupin, članica

Društvo Humanitas je del moje osebne in poklicne 
poti že 13 let. Leta 2007 mi je takratna predsednica 
društva, Eva Marn, dala priložnost, da kot koordina-
torka prostovoljcev začnem z delom na društvu, kar 
se je nato razvilo v sodelovanje pri projektu mladin-
skega centra v Gani ter v vodenje projektov global-
nega učenja. Hvaležna sem, da sem na društvu dobila 
možnost družbeno angažiranega delovanja ter spo-
znala srčne in predane ljudi, ki so postali moji dobri 
prijatelji. Ne predstavljam si globalnega učenja v Slo-
veniji brez delovanja društva Humanitas in ponosna 
sem, da sem lahko del njegove zgodbe. Verjamem, 
da se bo ta zgodba še naprej razvijala na način, ki bo 
vključeval protagoniste tako na lokalni kot globalni 
ravni, in nas povezala v vrednotah in delovanju za 
boljši svet. Vse najboljše, dragi Humanitas!
- Katja Mrak, članica

Ko enkrat vstopiš v Humanitasov svet, nisi več is-
ti. Svet, ki si ga poznal do zdaj, ni več isti. Celotna 
perspektiva nanj in na tvoje udejstvovanje v njem 
se spremeni. Sama tej izkušnji rečem »okuženost« z 

KAJ DRUGI PRAVIJO O NAS
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Kako se me je dotaknil Humanitas? Kratko vpra-
šanje, odgovor pa je lahko zelooo dolg. Ker pa vem, 
da je sedaj čas dopustov, bo tudi moj odgovor kra-
tek. Humanitas oz. njeni aktivisti izžarevate energi-
jo, ki je dokaz, da ste s srcem pri vsem, kar počnete. 
Še posebej pa me veseli, da pri tem niste pozabili na 
nas iz province .
- Zdenka Resnik, Srednja šola Zagorje

Še vedno sem iskreno fasciniran, da je vse to brez-
plačno, da sem privilegiran, da sem član skupine, ki 
je motivirana, in da imam okrog sebe še učitelje, ki 
jim je mar. To mi je res the best! Da med nami ni 
nergačev in takih, ki bi v tej skupini morali biti pod 
mus. Zelo cenim vašo angažiranost. In včasih kar ne 
morem verjeti, da je to možno, da ste tako alterna-
tivne in ambiciozne do nas. Sam širim dober glas 
o Humanitasu in Klubu, kjerkoli že lahko, in tako 
prispevam in povrnem drobtinico dobrega tudi Hu-
manitasu.
- Rajko Tekalec, učitelj slovenščine kot dopolnilnega pouka 
v Švici, Kneževini Lihtenštajn in na Predarlskem

Dolgoletno sodelovanje z društvom Humanitas in 
članstvo v klubu Globalnega učenja sta zame in uči-
telje družboslovja dodatna spodbuda za raziskova-
nje in razmišljanje o didaktičnih izzivih predmeta, 
o globalni soodvisnosti, solidarnosti in vrednotah, ki 
so povezane z globalnim državljanstvom. Vaša gra-
diva in aktualne informacije so stalnica in dodatna 
obogatitev spletne učilnice za predmet družboslovja. 
Vaša odzivnost, kar zadeva sodelovanje pri različnih 
oblikah usposabljanja za učitelje družboslovja, je v 
preteklih letih dodana vrednost pri naših prizadeva-
njih in dodaten izziv za zagon procesa sprememb za 
kulturo (so)bivanja.
- Jožica Pika Gramc, pedagoška svetovalka na ZRSŠ

V slovenskih šolah vemo, kaj je vsebina globalne-
ga učenja, čisto natančno še ne vemo, kako globalno 
učiti, še več težav imamo, kam globalno učenje ča-
sovno umestiti in predvsem, kako ga vsebinsko po-
vezati. Tudi zato sem v klubu – ker ste Manca, Tina, 
Andreja, Dado, Mateja, Alma in Bole navdih in s 
svojim delom izziv, ker se z vami človek veliko nauči 
in počuti dobro. In tudi zaradi vseh učiteljic in uči-

globalnim učenjem. Izkušnja zna biti neprijetna, bo-
leča, lahko vzbuja občutke krivde in sramu, vendar 
nudi prostor za preobrazbo in ima trajnostne učinke.
- Petra Perne, trenerka globalnega učenja

Z društvom Humanitas sem se prvič srečal pred šti-
rimi leti, maja 2016. Bil sem v obdobju iskanja za-
poslitve in imel sem tudi željo po prostovoljnem de-
lu. Začelo se je s tem, da sem ob iskanju prostovolj-
nih del na internetu našel delo pisanja prispevkov 
in kratkih opisov knjig za Humanitasovo knjižnico 
Hiša svetov. Stopil sem v stik s koordinatorko in za-
čel pisati prispevke. Naše sodelovanje se je potem na-
daljevalo na bolj osebni ravni, s pripravo interaktivne 
gledališke predstave Skozi oči begunca in z njenimi 
številnimi izvedbami v Ljubljani in po Sloveniji.
- Boris Jereb, prostovoljec

S Humanitasom sem se srečala že v času študija 
etnologije in kulturne antropologije, na prelomu ti-
sočletja, ko sva se s kolegom udeležila izobraževa-

nja o medkulturni komunikaciji v organizaciji Hu-
manitasa. Preko mojega dela v društvu Focus, kjer 
pokrivam področja med človekovimi pravicami in 
sodobnimi okoljskimi izzivi, se je začelo povezova-
nje tudi na ravni organizacij. Humanitas se je poka-
zal kot eno prodornejših društev na področju traj-
nostnih vizij našega sveta, kjer lahko dostojno živ-
ljenje uresničuje vsak. Skupaj smo pretresali proble-
matiko sodobnih sistemov in predlagali rešitve. To 
se odraža tudi v načinih dela, oblikah in vsebinah 
delavnic in programov za učitelje in mentorje ter v 
progresivnem razvoju koncepta in praks globalnega 
učenja. Pri tem je Humanitas tisti, ki je zaslužen za 
uveljavitev principov globalnega učenja v Sloveniji. 
Poleg tega sem že 10 let podpornica programa, ki 
se je tedaj imenoval botrstvo, zdaj pa ga imenujemo 
program podpore otrokom in lokalnim skupnostim. 
Program postavlja nove standarde na področju ra-
zvojnega sodelovanja, kjer so vsi akterji enakovredni 
in vsak glas šteje. Razume namreč dejstvo, da lahko 
samo kot skupnosti in s sodelovanjem spreminjamo 
svet na bolje. Le tako naprej, na še več podpornikov 
in še na naslednjih 20!
- Živa Kavka Gobbo, Focus, društvo za sonaraven razvoj

prejšnja stran: Nacionalna konferenca globalnega učenja 
2015 (Ljubljana, 2015)
levo zgoraj: Eva Marn, ustanoviteljica in dolgoletna članica 
Humanitasa, med ulično akcijo »Nomadska šola« v okviru 
projekta »Tudi jaz« (Ljubljana, 2008)
levo spodaj: Delavnica globalnega učenja v eni izmed 
osnovnih šol (Slovenija, 2014)
desno zgoraj: Prenova hiše za prostovoljce (Larabanga/
Gana, 2019) 
nasprotna stran levo: Delavnica tehnike bogolan za otroke 
v mladinskem centru (Bobo Dioulasso/Burkina Faso, 2019)
nasprotna stran desno: Usposabljanje v okviru projekta 
»Svetovne lutke« (London/Velika Britanija, 2013)
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teljev, ki me utrjujejo v vedenju, da v svojem razmi-
šljanju, prizadevanju in delu nisem sama. In ker je 
klub odličen primer povezovanja in sodelovanja vla-
dnega in nevladnega sektorja. Kot kreativnost uma, 
ki se sproži, ko se sinhronizirata leva in desna mož-
ganska polovica.
- Darja Rokavec, Gimnazija Ptuj, ob nagovoru na Huma-
nitasovi konferenci globalnega učenja 2018

Pred skoraj desetimi leti sem se čisto po naključju 
udeležila Humanitasovega tridnevnega izobraževa-
nja. Zaradi pristopa, svežih in aktualnih vsebin ter 
izredno kakovostnih delavnic sem bila navdušena. 
Od takrat dalje s Humanitasom sodelujem in posku-
šam vsebine vključevati tudi v pouk. Mislim, da mi 
uspeva. Skupaj smo izvedli precej delavnic, ki so tra-
jale ves šolski dan v obliki dni dejavnosti, sodelovali 
v interaktivni predstavi Skozi oči begunca ter okra-
sili našo šolsko steno z muralom. Ekipa Humanitasa 
pripravlja kakovostne in raznolike vsebine, ki so da-
nes aktualne in še kako potrebne. Vse najboljše, Hu-
manitas, in še veliko uspešnih projektov vam želim.
- Nataša Hozjan Breznjik, učiteljica in svetovalna delav-
ka na OŠ Kašelj 

Ko sem pred več kot 15 leti slišala, da obstaja dru-
štvo, ki vzpostavlja pravično trgovino v Sloveniji, sem 
si rekla: »Točno to rabimo!« in odhitela v njihove 
prostore. Tam sem najprej naletela na prekrasne afri-
ške izdelke, v naslednjih letih pa vse bolj spoznavala, 
kdo ali kaj Humanitas je. Humanitas so predvsem 
ljudje. Tisti z vizijo, tisti »odpuljeni«, tisti zorgani-
zirani, tisti pozitivci, tisti pravičneži … Vsi pa srč-
ni in zagnani. Naše poti so se vsa ta leta prepletale 
– tako službeno kot zasebno. Tako sem med drugim 
v okviru partnerskega projekta z veseljem vzpostav-
ljala žensko tkalsko skupnost in odgovorni turizem v 
Burkina Fasu, kar je bila pred 10 leti zame ena lepših 
poklicnih, pa tudi osebnih izkušenj. Kot botrica oz. 
podpornica njihovega programa podpore otrokom in 
lokalnim skupnostim sem vrsto let ohranjala pose-
ben stik s to (zame) posebno državo. Humanitas ima 
v mojih očeh dragoceno vlogo predvsem kot pionir 
globalnega učenja pri nas, ki kreativno in vztrajno 
že vrsto let premika meje na tem področju, razbija 

stereotipe, odpira mentalne svetove in jih vpenja v 
globalni kontekst. Zanje vsekakor velja moto »Raz-
mišljaj globalno, deluj lokalno in globalno!«, in tudi 
zaradi Humanitasa je svet malo bolj pravičen. Zato 
sem vesela, da sem del vas. Vse najboljše in pogu-
mno naprej!
- Gaja Brecelj, Umanotera, Slovenska fundacija za trajno-
stni razvoj

Humanitas je poln dobrih in srčnih ljudi. Preveva 
ga duh povezanosti in ustvarjalnosti. Pestre delavni-
ce, koristna izobraževanja v tujini in doma, nadvse 
uporabno gradivo, ki ga pripravlja ekipa, so mi vedno 
v veliko pomoč. Skupaj se lotevamo malih in velikih 
problemov doma in po svetu in po malem spremi-
njamo svet ter spoznavamo drug(ačn)e resničnosti. 
Najlepša hvala zagnani ekipi!
- Staša Benko, multiplikatorka na Srednji šoli Veno Pilon 
Ajdovščina 

Pred projektom Skozi oči begunca sem bil v Evro-
pi že 5 let in nikoli nisem videl ljudi, ki bi jim bi-
lo toliko mar za begunce in ki so nameravali nare-
diti zgodbo ter imeti gledališko predstavo skupaj z 
njimi. Vesel sem, da sem vključen v takšen projekt. 
Pomembnost prikazovanja in delitve tovrstnih res-
ničnih življenjskih zgodb nekaterim, ki so zaprli oči 
pred vsem, kar se nam dogaja po vsem svetu, prinaša 
mir, pomaga nam, da se počutimo bolj varne, ko vsi 
vedo, kdo smo, da nismo slabi ali celo teroristi. Gle-
de Humanitasa in vseh vas pa imam občutek, kot 
da sem doma s svojimi resničnimi brati in sestrami, 
imam občutek, da imam družino in vas imam rad.
- Hasan Hasan, sodelavec Humanitasa in igralec v inte-
raktivni izkustveni gledališki predstavi Skozi oči begunca

Spomnim se prvih nekaj predstav Skozi oči begun-
ca, še vedno sem bil tako travmatiziran in jezen, in 
ta vloga jeznega policista mi je dala priložnost, da 
obrnem svojo vlogo žrtve. Toda ko so minevali me-
seci, sem se vsakič, ko sem bil v vlogi policista, moč-
no trudil, da sem deloval kot jezen policist. Ker sem 
res prijeten in miren človek. Še danes mi je zelo tež-
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ko, vendar sem to storil, da sem ljudem pokazal, kaj 
se je v resnici zgodilo na naši poti. Ampak iskreno, 
vsakič, ko se je predstava zaključila in sem imel pri-
ložnost govoriti z ljudmi, da sem odgovoril na nji-
hova vprašanja, je bila moja prva reakcija, da sem se 
jim opravičil (ker sem bil tako jezen policist). Tako 
mi je žal za vse policiste na mejah, ki nikoli ne bodo 
imeli te možnosti.
- Payman Qasimian, sodelavec Humanitasa in igralec v 
interaktivni izkustveni gledališki predstavi Skozi oči be-
gunca

Po uspešnem zaključku dodiplomskega študija v 
Ljubljani sem se vrnila v Mali. Po letu in pol, na-
tančneje jeseni 2000, sem se z namenom vzpostavi-
tve botrstva v Maliju v Bamaku sestala z Evo Marn, 
takratno predsednico društva Humanita. Eva je nato 
z istim namenom odšla v Burkina Faso. Leta 2001 je 
Humanitas začel z botrstvom v Burkina Fasu, v La-
rabangi na severu Gane ter v Maliju. Ko sem se leta 
2002 vrnila v Slovenijo, sem nadaljevala z delom na 
programu botrstva, ki ga danes imenujemo podpor-
ništvo. Verjela sem in še vedno verjamem, da lah-

ko izobraževanje ponudi mladim iz šibkejših družin 
možnost za boljše življenje. Zato sem vesela, da sem 
spoznala vse dobre ljudi iz Slovenije in drugod, ki 
so s svojimi dejanji podprli program podporništva v 
Afriki. Hvala vsem za dobro in uspešno delo.
- Dado Kebe, dolgoletna sodelavka društva Humanitas

Afrika je zibelka, je stvarnica, je korenina  človeškega 
drevesa, od koder smo splezali na druge celine. Oz-
reti se nazaj k izviru je spodobno in spoštljivo. Sve-
tovljani vse otroke sveta vidijo kot svoje otroke. Da 
umakneš od ust, ker bi se tako ali tako prenajedel, je 
najbolj naravno dejanje.  Dobrodelnost dobro dene. 
S hvaležnostjo v srcu ...
- Zdravko Zupančič in Aleksandra Zupančič, podporni-
ka programa 

Vesela sem, da sem  košček mozaika, ki nudi po-
moč in misli tudi na druge ljudi, tiste, ki imajo manj 
kot mi. 
- Edisa Bašić, podpornica programa

ŽE 20 LET PREDEMO MREŽO GLOBALNEGA UČENJA 
IN PRESEGAMO VZORCE

Manca Šetinc Vernik in Alma Rogina

Bolj ko se ukvarjamo z globalnim učenjem (in na 
Humanitasu se z njim na tak ali drugačen način 
ukvarjamo že od začetka delovanja), bolj ugotavlja-
mo, da je globalno učenje pravzaprav treba živeti. 
Postal je naš cilj kot tudi vrednota, naše vodilo in 
etična usmeritev. In bolj ko ga živimo, bolj spozna-
vamo, da globalno učenje seže prav v vse pore naših 
življenj in prav v vsa področja družbenega življenja. 
Kot pajkova mreža se iz same biti širi navzven, po-
vezano in povsem logično, na videz v nedogled, a še 
vedno prepleteno in soodvisno od vseh niti in do 
zadnje niti v mreži. Ravno zato ne preseneča, da smo 
se v teh 20 letih na društvu Humanitas z metodolo-
gijo globalnega učenja lotili raznovrstnih tem in se 
preizkusili na raznovrstnih področjih.

 
Humanitasovo pajkovo mrežo tako od samega za-
četka sestavljajo projekti razvojnega sodelovanja na 
področju pravične trgovine, izobraževanja otrok in 
opolnomočenja lokalnih skupnosti v treh afriških 
državah ter izobraževanje in osveščanje o globalnih 
izzivih v Sloveniji. S formalnim kot tudi neformal-
nim izobraževanjem so bili najtesneje povezani tudi 
kasnejši projekti globalnega učenja, s katerimi smo 
začeli graditi prepoznaven Humanitasov pečat in ga 
pustili v marsikateri slovenski šoli, ki je z našo po-
močjo krenila na pot odkrivanja globalnih soodvi-
snosti in prepletenosti. Da bi glas o pomembnos-
ti globalnega učenja segel čim dlje ter da bi imeli 
hkrati čim več relevantnih gradiv zbranih na enem 
mestu in dostopnih čim širšemu krogu ljudi, smo s 
pomočjo projekta »Mreža Centrov za globalno uče-
nje v Srednji Evropi« leta 2009 vzpostavili center 

za globalno učenje, poimenovan po programu »Hiša 
svetov«, v okviru katerega v knjižnici Otona Župan-
čiča deluje naša specializirana knjižnica in se odvija-
jo različni dogodki.

Eno izmed pomembnejših področij delovanja 
društva je priprava metodoloških gradiv. V sodelo-
vanju z različnimi partnerji iz Slovenije in tujine smo 
pripravili številne priročnike in druga gradiva, name-
njena učiteljem in učiteljicam ter drugim, ki delujejo 
na področju formalnega in neformalnega učenja (npr. 
Priročnik za globalno učenje: Tudi ti lahko spreme-
niš pogled na svet (2008), Priročnik za globalno dr-
žavljanstvo: Tudi mene štejte zraven (2010), Svet 
med vrsticami: Priročnik za učitelje, ki jih zanima 
globalno učenje (2012), Skavti in skavtinje razmi-
šljamo globalno: Zbirka aktivnosti globalnega uče-
nja (2017), Celostni okvir globalnega učenja (2020)).

Da bi bilo to sodelovanje še plodnejše, še bolj 
poglobljeno in trajnostno, smo za učiteljice in uči-
telje ter skupaj z njimi odprli »Klub učiteljic in uči-
teljev globalnega učenja«, edinstveno iniciativo, ki ji 
(doslej) ni bilo para v bližnjem evropskem prostoru. 
Kot navdihujočo prakso globalnega učenja so jo pre-
poznali in nagradili tudi v Evropski mreži globalnega 
učenja GENE. Z učitelji in učiteljicami redno sode-
lujemo v okviru različnih projektov, trenutno v pro-
jektu »Globalni izzivi – Globalni predmeti«, v okviru 
katerega skupaj razvijamo gradiva za izobraževalne 
priročnike, namenjene vnosu globalne dimenzije v 
predmetno poučevanje. Tudi nacionalna konferen-
ca globalnega učenja, ki jo Humanitas vsako leto že 
tradicionalno organizira v Tednu globalnega učenja, 

prejšnja stran: Zaključno srečanje trenerjev in trenerk global-
nega učenja pod vrbami ob Ljubljanici (Ljubljana/2016)
levo zgoraj: Ekološki vrt v »Zeleni vasi« (Gana/2019)
levo spodaj: Adiara in Ganamé, sodelavki Humanitasa v 
Burkini Faso, pred vhodom v knjižnico (Bobo-Dioulasso/
Burkina Faso, 2019)
desno zgoraj: Medkulturna plesna delavnica, Ljubljana 2006
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Ker včasih podobe povedo bistveno več kot besede, 
smo s projektom »Gledam širše, vidim več« mlade 
spodbujali k izražanju pogledov na medkulturni dia-
log z uporabo fotografije, prav tako pa smo s pomoč-
jo fotografij dali glas tudi mladim iz Palestine, ki so v 
okviru projekta »Kultura in umetnost na ulicah Za-
hodnega brega in Gaze« prevpraševali in krepili svo-
jo identiteto ter jo predstavili tudi drugim. V okviru 
projekta »Culpeer4Change« pa v sodelovanju z ume-
tniškimi mladinskimi skupinami iz držav globalne-
ga juga mlade ozaveščamo o okoljskih in družbenih 
izzivih tudi z izdelavo zidnih poslikav.

Na Humanitasu smo bili poleg ozaveščevalnega in 
izobraževalnega pristopa ves čas aktivni tudi na pod-
ročjih osveščanja širše in strokovne javnosti ter ana-
lize politik. Tako smo v 20 letih našega delovanja 
aktivno sodelovali pri pripravi različnih nevladnih 
senčnih poročil (npr. Social Watch Report (2008 in 
naprej), Za trajnostni razvoj, ki nikogar ne pusti ob 
strani (2020)), raziskav (npr. Globalno učenje v Slo-
veniji: Raziskava o globalnem učenju v slovenskih 
osnovnih in srednjih šolah (2012), Raziskava o vklju-
čevanju globalnega učenja v predmetno poučevanje 
(2019)), smernic in drugih priporočil (npr. Smerni-

ce za zagotavljanje kakovosti globalnega učenja prek 
delavnic na šolah (2012), Celostni okvir globalnega 
učenja (2020)), sodelovali pa smo tudi na številnih 
okroglih mizah in posvetih ter podpirali inovativna 
študentska analitična in raziskovalna združenja (npr. 
pravna klinika pri Pravni fakulteti v Ljubljani). Ne-
nazadnje je Humanitas tudi eden izmed ustanovite-
ljev Sloge –platforme nevladnih organizacij za ra-
zvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč, v okvi-
ru katere sodelujemo pri različnih dogodkih, pripra-
vah gradiv in delovnih skupinah. Že dolga leta tako 
koordiniramo Slogino delovno skupino za globalno 
učenje, v okviru katere smo leta 2008 skupaj zasno-
vali prvo definicijo globalnega učenja, naš predstav-
nik oz. predstavnica pa že vrsto let zastopa članice 
platforme pri skupini za globalno učenje evropske 
konfederacije razvojnih nevladnih organizacij Con-
cord.

Ves čas torej presegamo vzorce ter pridno kot paj-
ki predemo naprej Humanitasovo mrežo globalne-
ga učenja in razvojnega sodelovanja. Sámo prepo-
znavanje globalnih izzivov je že mimo, zdaj je čas za 
soustvarjanje novega sveta. Veseli bomo, če ga bomo 
lahko gradili skupaj z vami še naprej.

je postala prepoznaven in vključujoč prostor, kjer se 
srečujejo različni akterji s področja globalnega uče-
nja, od pedagoških delavcev in delavk do predstav-
nikov in predstavnic različnih ministrstev, zavodov 
in nevladnih organizacij.

Ker smo želeli nagovoriti čim širši krog ljudi, mla-
dih in odraslih, smo se podali tudi na ulico. V okviru 
Šole pod Soncem smo organizirali različne poulič-
ne akcije, s katerimi smo nadaljevali tudi kasneje v 
okviru nekaterih projektov. Poskušali smo biti dru-
gačni in vzbujati pozornost tam, kjer je mimoidoči 
niso pričakovali. Ves čas smo se radi spogledovali tu-
di z umetnostjo in jo prepletali z metodologijo glo-
balnega učenja, saj lahko prav s pomočjo umetnosti 
marsikoga nagovorimo tudi brez besed in prebudi-
mo tisto nezavedno v njem. Globalno učenje zdru-
žuje in aktivira tako glavo in srce kot tudi roke, zato 
smo prav skozi fotografijo, film, gledališče, ilustracije, 
pravljice in knjige, zidne poslikave in glasbo naslav-
ljali najbolj občutljive družbene teme in se soočali z 
najresnejšimi globalnimi izzivi. Z lutkovno predsta-
vo »Rešilni čoln« smo tako naše najmlajše osveščali 
o škodljivem vplivu človeka v svetu in pomenu varo-
vanja okolja ter hkrati krepili kompetence ljudi z mi-

grantsko izkušnjo. Ta gledališka izkušnja je tlakovala 
pot novim projektom sodelovanja z ljudmi različnih 
kultur in življenjskih izkušenj, s katerimi smo soob-
likovali izkustveno gledališko predstavo »Skozi oči 
begunca«, ki smo jo v zadnjih petih letih odigrali že 
skoraj 60-krat in z njo gostovali celo na Dunaju. V 
sodelovanju s partnerji smo gledališke metode zdru-
žili v inovativnem priročniku Gledališče v globalnem 
učenju, z uporabo tehnik gledališča zatiranih pa smo 
mlade po vsej Sloveniji združevali v gibanju »Zate, 
zame, za svet«, njihove učitelje in učiteljice pa spod-
budili, da izstopijo iz con udobja in v svoje izobra-
ževalne pristope ne vključijo le glave, pač pa celotno 
telo, pa tudi čustva. Tudi pripovedovanje je način za 
osveščanje o globalnih izzivih in spodbujanje med-
kulturnega dialoga, zato v Hiši svetov vsake toliko 
časa organiziramo pravljične večere za najmlajše, na 
katerih skupaj z gosti prebiramo pravljice v različnih 
jezikih, še posebej tistih, ki jih v našem okolju redko 
slišimo. Na povabilo Radia Slovenija smo sodelovali 
pri pripravi »Lahkonočnic«, pravljic proti nestrpnos-
ti, s pomočjo pripovedovanja in zapisovanja zgodb 
pa smo okrepili tudi glas žensk z migrantskim ozad-
jem, ki so svoje zgodbe predstavile v knjižici »Nje-
ne zgodbe«.

prejšnja stran levo: Registracija udeležencev na nacionalni 
konferenci globalnega učenja 2015 (Ljubljana, 2015)
prejšnja stran desno: Šola pod soncem (Ljubljana, 2013)
levo zgoraj: Razstava »Svet v nakupovalnem vozičku« na 
Kongresnem trgu (Ljubljana 2012) 
desno zgoraj: Igre sveta za najmlajše v Parku Tabor 
(Ljubljana, 2012)
desno spodaj: Predavanje dr. Vanesse de Oliveira Andreotti na 
nacionalni konferenci globalnega učenja 2017 (Ljubljana, 2017)
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43 %, prodajalec 22 %, država 15 % (davek), druge 
sestavine stanejo 19,5 %, kmet, ki je gojil kakavova 
zrna, pa dobi 0,5 %. Ne sliši se prav pošteno, kajne?

Pravična trgovina je alternativa običajni trgovini in 
poskus, da se odpravijo nekatere zgoraj opisane kri-
vice; da bi bil svetovni trgovinski sistem pravičnejši 
do tistih, ki opravijo večino težaških del, a od tega 
nimajo koristi. Pravična trgovina zahteva, da podje-
tja plačujejo vzdržne cene, vključno s premijo za na-
ložbe v lokalne projekte (na primer izobraževanje, 
zdravstvo ali stanovanja), in da zagotovijo dostojne 
delovne pogoje. Cilj je tudi zmanjšati dolžino dobav-
ne verige in izločiti nekatere posrednike, ki profiti-
rajo zgolj od nakupa in prodaje. Drugi poudarek je 
na izogibanju otroškemu delu in izkoriščanju delavk. 
Sistem pravične trgovine si prizadeva tudi za zaščito 
okolja z določanjem strogih standardov, na primer 
glede uporabe kemikalij, in s spodbujanjem kmetij-
skih zadrug k pogozdovanju in zmanjšanju porabe 
vode. Drugi pomemben vidik sistema pravične trgo-
vine je vključevanje majhnih kmetov in proizvajalcev, 
ki običajno sodelujejo v zadrugah; poseben pouda-
rek je na spodbujanju ženskih zadrug, ki so se izka-
zale kot zelo učinkovit način krepitve vloge žensk in 
spodbujanja razvoja lokalne skupnosti.

Pravičnotrgovinsko gibanje v Evropi se je začelo v 
šestdesetih letih, ko so nevladne organizacije, kot je 
Oxfam, pričele iskati načine za ozaveščanje in po-
moč izkoriščanim delavcem z globalnega juga. To je 
privedlo do ustanovitve pravične trgovine ali »sve-
tovnih trgovin«, ki prodajajo umetniške in druge iz-
delke, pa tudi do organizacij, ki proizvajalcem nudijo 
nasvete, pomoč in podporo. Cilj je bil vzpostaviti z 
jugom pravične trgovinske odnose namesto vzdrže-
vanja sistema, kjer imajo bogate države vse koristi, le 

majhen del pa se z razvojno pomočjo vrne v države 
globalnega juga (pri trgovinskih pogajanjih se bo-
gate države vedno pogajajo z močne pozicije). Prva 
pravičnotrgovinska kava se je pojavila na Nizozem-
skem leta 1973, in danes prav ta izdelek predstavlja 
25–50% delež prometa v sistemu pravične trgovine. 
Uspeh kave je privedel tudi do prodaje drugih suro-
vin, kot so čaj, čokolada, sladkor, sadni sokovi, bana-
ne, oreški, riž in začimbe. To je pravičnotrgovinskim 
organizacijam pomagalo odpreti nove trge, kot so 
supermarketi in ekološke trgovine. Hkrati so na se-
znam začeli dodajati tudi neživilske izdelke, na pri-
mer bombaž (okoljski odtis pravičnega bombaža je 
petkrat nižji od običajnega bombaža).

 
Slovenija je postala del te zgodbe predvsem s priza-
devanji društva Humanitas. Naše delovanje v siste-
mu pravične trgovine se je pričelo leta 2002, ko smo 
bombažne izdelke, pobarvane po lokalnih tradicio-
nalnih metodah, ki jih je proizvedla skupina ženska 
v Burkina Fasu, prodajali po neformalnih kanalih v 
Sloveniji. Toda največji korak se je zgodil leta 2004, 
ko smo v tesnem sodelovanju z organizacijo Uma-
notera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj us-
tanovili prvo (in še vedno edino) pravično trgovino 
v Sloveniji: 3MUHE. Trgovina, ki ni delovala zaradi 
dobička, ampak iz solidarnosti z izkoriščanimi pro-
izvajalci, hkrati pa tudi kot orodje za ozaveščanje, je 
bila zelo uspešna. Štiri leta kasneje je bila ustanov-
ljena zadruga Odjuga, ki se je ukvarjala z veleproda-
jo verigam, kot je na primer Mercator, in majhnim 
trgovinam po Sloveniji. Ponosni smo, da so poleg 
profesionalnega vodje trgovino vedno vodili prosto-
voljci (tako sem se prvič vključil tudi sam) in skozi 
leta je svoj čas in energijo brezplačno nudilo več kot 
sto ljudi vseh starosti.

PRAVIČNOST JE VODILNO NAČELO 
DRUŠTVA HUMANITAS

David Limon

Se vam zdi kaj nenavadno, da sta Švica in Belgija 
znani po čokoladi, ko pa ključno sestavino, kakav, 
gojijo v zahodni Afriki in Južni Ameriki? Ali pa da 
je veliko bogastvo Trsta zgrajeno na kavi, kavo pa 
gojijo v daljnih državah, kot so Kolumbija, Etiopija 
in Vietnam? To je seveda odraz delovanja svetovne 
trgovine, v okviru katere se blago proizvaja v drža-
vah globalnega juga, med katerimi jih je veliko še 
vedno zelo revnih, nato pa jih pošiljajo v bogatejše 
»zahodne« države za predelavo v nekaj, kar ima bi-
stveno višjo vrednost. To nikakor ni nov pojav: v 19. 
stoletju je Velika Britanija prehitela Indijo kot vo-
dilna svetovna proizvajalka tekstila, kljub temu da je 
bombaž še vedno prišel iz Indije. Bombaž, gojen v 
Indiji kot kmetijski pridelek za prodajo, pogosto na 
račun lokalne pridelave hrane, je bil poslan v Veliko 
Britanijo, kjer so ga predelali v tekstilni izdelek, nato 
pa so ga prodajali po vsem svetu, tudi v Indiji. Kako 
je prišlo do tega? No, v 18. in 19. stoletju je Britani-
ja kot kolonialna sila, ki je izkoriščala svojo vojaško 
in pomorsko moč, postopoma prevzela Indijo, dok-
ler do leta 1858 ni bil britanski Radž pod popolnim 
nadzorom imperija – skupaj z velikimi deli Afrike, 
Južne Azije in Karibov.

Čeprav se je v 20. stoletju svet korenito spremenil 
– večina kolonij se je osamosvojila – se je na gospo-
darskem področju kolonialni model trmasto oprijel. 
Čeprav je gospodarski vzpon moderne Japonske in 
pozneje Kitajske (in v manjši meri držav, kot sta In-
dija in Brazilija) zamajal stari svetovni red, še vedno 
velja, da je večina premožnih držav v Evropi in Se-
verni Ameriki, najbolj revne države pa so na global-
nem jugu (izjemi sta nekdanji britanski koloniji Av-

stralija in Nova Zelandija). Na splošno bi lahko rek-
li, da so v zadnjih desetletjih bogatejše države stvari 
ustvarjale, revnejše pa so jih gojile. To se je seveda 
spremenilo z množičnim prenosom slabo plačanih 
proizvodnih delovnih mest v Azijo, ko so podjetja 
spoznala, da lahko delovno silo pridobijo kjer koli 
na svetu, in to po veliko nižji ceni.

Če pogledate izdelek, kot je čokolada, lahko vidite, 
da se ena stvar ni spremenila: ljudje, ki pridelujejo 
osnovno sestavino, to je kakav, prejmejo zelo malo za 
to, kar pridelajo. 70 % kakavovih zrn na svetu prihaja 
iz štirih zahodnoafriških držav: Slonokoščene obale, 
Gane, Nigerije in Kameruna. Večina proizvajalcev 
kakava v Gani živi z manj kot enim dolarjem na dan. 
Poleg tega je otroško delo resna težava na območjih 
proizvodnje kakava. Ironija je v tem, da večina kme-
tov in otrok v Gani čokolade ni poskusila še nikoli v 
življenju. Druga težava pri zanašanju na takšne pri-
delke za preživetje je ta, da cena, ki jo določajo tr-
govci z blagom v ZDA in Evropi, niha iz leta v leto, 
zaradi česar je nemogoče načrtovati ali vlagati v pri-
hodnost, in proizvajalci tako ostajajo ujeti v revščini. 
Obstajajo tudi okoljska vprašanja: v primeru kakava 
izsekavanje deževnega gozda za nasade in pretirana 
uporaba gnojil. Pridelava drugih poljščin, kot na pri-
mer bombaža in banan, vključuje tudi uporabo veli-
kih količin pesticidov, ki zastrupljajo vodo in škodu-
jejo zdravju delavcev in njihovih družin. Toda okolj-
ski stroški tega, kar jemo in nosimo, niso upoštevani 
v ceni. Od cene ene ploščice čokolade, ki se proda-
ja v Združenem kraljestvu, dobi čokoladno podjetje 

levo: Prepoznavne oranžne vezalke v okviru kampanje 
»Zate, zame, za svet«
druga stran levo: Barvito blago in šivalni pripomočki 
druga stran desno: Dado, Živa, Barbara, Adiara in 
Assetou pred pravično trgovino 3MUHE (Ljubljana/2019)



34 35

VLOGA HUMANITASA V DANAŠNJI DRUŽBI
Viktorija Kos

Leto 2000 je bilo v Sloveniji v znamenju 200. oble-
tnice rojstva Franceta Prešerna, največjega sloven-
skega pesnika. Istega leta smo se veselili zlate meda-
lje Iztoka Čopa in Luke Špika na olimpijskih igrah, 
na političnem parketu pa se je vlada zamenjala ta-
ko spomladi kot jeseni. Medtem je na predsedniških 
volitvah v Ameriki slavil George W. Bush, ki je pre-
magala Al Gora. Istega leta je Mozambik prizadelo 
najhujše hudourniško deževje, v zadnjih petdesetih 
letih, ki je terjalo življenja več kot 800 ljudi. V na-
ši neposredni soseščini, na ulicah Beograda, pa so 
množični protesti vodili k odstopu jugoslovanske-
ga predsednika Slobodana Miloševića. Zdi se, da se 
dogodki iz leta v leto ponavljajo, kar se spreminja, pa 
so ključni akterji.

V vsem tem času, minilo je kar dvajset let, je bilo 
napisanih, slišanih in doživetih, pa tudi pozabljenih 
nešteto preostalih zgodb, ki niso odmevale v nobe-
nem mediju. Svet je postal še bolj povezan, prebivalci 
in prebivalke pa še bolj odvisni drug od drugega. Te 
povezave in soodvisnosti skušamo skozi prizmo glo-
balnega učenja odstirati tudi na Humanitasu, hkrati 
pa približati in pripovedovati zgodbe, ki največkrat 
ostanejo spregledane in preslišane. Velikokrat nam 
to uspe, včasih ne čisto tako, kot smo si zamislili. 
Razlogov za to je nešteto, trenutno pa je zagotovo 
potrebno izpostaviti tiste, ki se nanašajo na politične 
odločitve in s tem povezano krčenje prostora civil-
ne družbe, tako na globalni kot na nacionalni rav-
ni. Med te odločitve spadajo tudi neutemeljeni na-
padi na nekatere nevladne organizacije in redukcija 
nevladnega sektorja na škodljivce, ki naj bi zavirali 
napredek in razvoj. Zdi pa se, da je smer tega razvoja 
prej posledica težnje po hitrih in enostavnih rešitvah, 
ki služijo ozkim interesom dominantnih skupin, kot 
pa želje po korenitih in pozitivnih družbenih spre-
membah.

Na Humanitasu smo nedavno pripravili izobraževal-
ni modul o razvoju, v katerem udeležence in udele-

ženke sprašujemo in vabimo k razmisleku o različnih 
pogledih na to, kaj pomeni razvoj oziroma biti raz-
vit. »Katera predstava o razvoju prevladuje v vašem 
okolju? Kako je postala dominantna? Mislite, da je 
Slovenija »razvita« država? Na podlagi česa to oce-
njujete? Od kod vam ti kriteriji? Ali poznate kakšno 
skupino, ki bi morda imela težave z doseganjem teh 
kriterijev?«  To so vprašanja, ki niso vselej prijetna, 
nam pa pomagajo prepoznati in negovati razlike med 
ljudmi, kulturami, družbami, interpretacijami in per-
spektivami. V želji, da prav nikoli ne prevlada samo 
ena, dominantna, jih je nujno postavljati in iskati od-
govore nanje. Vloga globalnega učenja in s tem Hu-
manitasa je namreč ta, da ustvarjamo prostore, kjer 
imamo možnost raziskovati povezave med osebnimi 
zgodbami in dogajanjem v svetu. Razmišljati o glo-
balizaciji, njenih razlogih in posledicah. Naslavljati 
revščino in neenakosti. Preizpraševati razmerja moči 
in njihovo zgodovinsko ozadje. Opozarjati na dezin-
formacije in širjenje stereotipnih predstav. Vzpod-
bujati dvom in se aktivno zavzemati za pravičnost.

Pomembno je, da se vprašanja, ki so trenutno v 
ospredju, začnejo spreminjati, s tem pa tudi širši krog 
ljudi kot zgolj ključni akterji v krizah. Globalno uče-
nje je zagotovo ena izmed paradigem, ki nam v sode-
lovanju s preostalimi pomaga občutiti in razmišljati 
ta vprašanja in prostore, v katerih se nahajamo. Že-
limo in trudimo se, da so ti prostori dostopni, vklju-
čujoči, glasovi v njih raznoliki, odmevi pa mogočni!

  Andreotti, V. (2012). Učiti se brati svet skozi oči drugega. Dostopno na: http://www.humanitas.si/data/useruploads/files/1343151161.pdf.

Na začetku smo obrtne izdelke uvažali iz Gane, Bur-
kina Fasa in Kenije, toda zaradi majhnega sloven-
skega trga, stroškov prevoza in zapletenih carinskih 
postopkov smo začeli izdelke postopoma dobavljati 
preko velike avstrijske pravične organizacija EZA, 
ki ima sredstva za tesno sodelovanje s proizvajalci 
iz Afrike, Azije in Južne Amerike. Ko se je trgovina 
prvič odprla, je prodajala predvsem obrtne izdelke, 
kot so steklo, keramika, tekstil, nakit, rezbarije, igra-
če in glasbila, vendar so kmalu pričeli predstavlja-
ti polovico prodaje prehrambni izdelki, kot so kava, 
sladkor in riž. V zadnjih letih smo začeli vključevati 
tudi izdelke, ki so z uporabo sestavin iz sistema pra-
vične trgovine ali po načelih pravične trgovine na-
rejeni v Sloveniji.

Danes je v sistemu pravične trgovine več kot 1,66 
milijonov kmetov in delavcev, združenih v 1.400 
organizacijah. V Evropi je več kot 3.000 svetovnih 
trgovin - večina jih je v zahodni in severni Evro-
pi, trgovina 3MUHE pa je redka zgodba o uspe-
hu v Srednji Evropi. Mednarodne organizacije, kot 
sta Svetovna organizacija za pravično trgovino in 
Evropsko združenje za pravično trgovino, so vklju-
čene v ozaveščanje, kampanje, zagovorništvo (na pri-

mer lobiranje pri EU) in sodelovanje z organizacija-
mi proizvajalcev. Druga pomembna storitev je cer-
tificiranje in označevanje (znana modra, rumena in 
črna certifikacijska znamka), ki jo izvaja organizaci-
ja Fairtrade International. Kljub temu velika večina 
svetovne trgovine še zdaleč ni poštena in še vedno 
ščiti predvsem interese bogatejših držav in velikih 
proizvajalcev, ki so pogosto v mednarodni lasti. Naj-
večji uspeh gibanja pravične trgovine je verjetno prav 
spodbujanje ljudi, da razmišljajo o tem, kaj kupuje-
jo, in pri nakupu ne upoštevajo zgolj cen in blagov-
nih znamk.

Poleg tega, da še naprej vodi pravično trgovino v 
Ljubljani in ponuja izdelke trgovinam po Sloveni-
ji, je Zavod 3MUHE vse bolj vključen tudi v pro-
jekte in kampanje. Prizadevamo si spodbuditi ljudi, 
da postanejo etični potrošniki, kar vključuje kampa-
njo proti pretiranemu potrošništvu, ki je za svet nev-
zdržen. Poseben poudarek je namenjen »pošteni mo-
di«: oblačilna industrija je ena najbolj onesnažujočih 
(kemikalije za bombaž, strupena barvila), potratnih 
(poceni, odvržena moda) in izkoriščevalskih (ženske 
delajo dolge ure v nevarnih razmerah za bedno pla-
čilo) industrij na svetu (več o tem si lahko prebere-
te na https://www.pravicna-trgovina.si/blog/fashi-
on-revolution-week). Gibanje pravične trgovine se 
sooča s številnimi izzivi (nenazadnje so težava tudi 
močne multinacionalke, ki ponujajo lastne sheme tr-
govanja in označevanja), vendar ste lahko prepričani, 
da bo Humanitas, ne glede na razvoj v prihodnje, še 
naprej zagotavljal, da bo Slovenija prispevala k pra-
vičnejšemu svetu.
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Kakšen svet si želimo?

Ko članice in člani našega Kluba učiteljic in učiteljev 
globalnega učenja dobijo prostor za sanje o prihodno-
sti in lepšem svetu, nastane nekaj zares čudovitega …

Vsi zaposleni in vsi dijaki se zavedajo globalne problematike, živijo 
trajnostno, jedo lokalno, kupujejo v “second-hand” trgovinah in 
“fair-trade” izdelke, uporabljajo “car-sharing” in kolesa, javni prevoz, 
v šoli se ne uporablja plastika za hrano, 
stvari se ponovno uporabijo, ignorirajo Black Friday, stil življenja 
prenašajo na druge, demonstracije niso več potrebne, ker so se politiki 
v tako naravnanem šolskem sistemu izšolali, 
korporacije so propadle, ker se je njihove izdelke bojkotiralo, 
vsak za opravljeno delo dobi pošteno plačilo, 
bogastvo se porazdeli, živimo v slogi in razumevanju, se sprejemamo, 
meje so odprte, človekove pravice spoštovane, medkulturni dialog je 
osnova napredka, vsi imajo dovolj pitne vode, hrane, zdravil, okoljskih 
beguncev ni več ...”

 Hiša za goste v mladinskem centru (Bobo-Dioulasso/Burkina Faso, 2018)
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SODELUJTE Z NAMI!

“Nikoli ne dvomi, da lahko majhna skupina  skrbnih in zavzetih  
državljanov spremeni svet; pravzaprav je to edino,  
kar ga je kdaj spremenilo.” 
- Margaret Mead

Vabimo vas, da sodelujete z nami in podprete naše 
delo ter na ta način prispevate k prizadevanjem za 
boljši svet. Društvo Humanitas je neprofitna organi-
zacija in se financira izključno iz projektov in dona-
cij, zato nam vsaka pomoč pride prav. Podprete nas 
lahko na več načinov:

PODARITE NAM 0,5 % DOHODNINE
Namenite nam 0,5 % od vaše dohodnine. Ta mož-
nost ne prinaša nobenih dodatnih stroškov – vaša 
dohodnina bo ob tem ostala nespremenjena – nam 
pa lahko olajša delovanje in omogoči še učinkovitejše 
izvajanje naših dejavnosti. Če se odločite za ta ko-
rak, izpolnite obrazec, ki ga najdete na spletni stra-
ni http://www.dobrodelen.si. Naša davčna številka je 
74159755. Nismo davčni zavezanci.

PODPRITE NAS Z DONACIJO
Podprite nas z donacijo prek plačilnega naloga, di-
rektnega prenosa ali trajnega naloga na TRR SI56 
0201 0008 9591 494, odprt pri NLB d.d. (Društvo 
Humanitas, Zemljemerska ul. 12, 1000 Ljubljana) – 
namen nakazila: DONACIJA.

POSTANITE PODPORNIK OZ. PODPORNICA
Podporniki in podpornice našega programa Podpo-
ra otrokom in lokalnim skupnostim (podporništvo) 
z mesečnimi prispevki omogočajo šolanje otrokom 
iz socialno deprivilegiranih družin v Burkina Fasu, 
Gani in Keniji ter hkrati podpirajo projekte v lokal-
nih skupnostih, od koder otroci prihajajo. Na ta na-
čin se trudimo opolnomočiti tako otroke kot prebi-
valce in prebivalke lokalnih skupnosti ter podpreti 
njihova prizadevanja za izboljšanje položaja celotne 
skupnosti.
Program podporništva lahko podprete tudi z enkra-
tnim prispevkom, namenjenim izbranemu projektu 
(npr. nakup gradiva in računalnikov za knjižnico, ob-

nova strehe mladinskega centra, nabava orodja za vr-
tnarjenje ipd.). Glede izbrane oblike in obsega pod-
pore se lahko obrnete na koordinatorico programa 
Barbaro Vodopivec (barbara@humanitas.si).

PODPRITE DELOVANJE HIŠE SVETOV
V okviru specializirane knjižnice Hiša svetov bral-
cem in bralkam ponujamo raznolika gradiva (stro-
kovne publikacije, leposlovje, filmi, knjige za otroke) 
in organiziramo različne dogodke, namenjene osve-
ščanju javnosti o globalnih izzivih. Delovanje knji-
žnice lahko podprete z donacijo ali nakupom knjig, 
ki bodo dopolnile našo zbirko, ali pa nam v ta namen 
namenite donacijo.

NAROČITE IZVEDBO DELAVNIC GLOBALNEGA 
UČENJA
Delavnice globalnega učenja izvajamo za mlade in 
odrasle, ki jih zanimajo teme, povezane z globalnimi 
izzivi (medkulturni dialog, globalizacija, podnebne 
spremembe, migracije, svetovna trgovina ipd.). Me-
tode, ki jih uporabljamo, so zelo izkustvene in inte-
raktivne. Delavnice izvajamo za učence in učenke 
osnovnih in srednjih šol , študente, pedagoške delav-
ce in delavke ter za vse ostale zainteresirane (nevla-
dne organizacije, združenja in podjetja idr.), ki bi že-
leli v svoje delo vnesti globalno dimenzijo. Za več 
informacij o delavnicah in usposabljanjih si oglejte 
aktualno ponudbo na naši spletni strani www.hu-
manitas.si ali pa nam pišite na alma@humanitas.si.

PRIDRUŽITE SE NAŠIM PROSTOVOLJKAM IN 
PROSTOVOLJCEM
Pridružite se ekipi naših prostovoljk in prostovoljcev 
ter nam pomagajte pri organizaciji dogodkov, pre-
vodih besedil, izvedbi uličnih akcij, pripravi delavnic 
ali pa skupaj z nami razvijajte ideje za nove projekte. 
Veseli bomo vaše pomoči in predlogov!

 Mateja Kraševec, dolgoletna vodja društva, med ulično akcijo v 
okviru projekta »GE Agora« na Prešernovem trgu (Ljubljana, 2019)
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