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1 UVOD
Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo (v nadaljevanju: društvo) je v letu 2015 v skladu
s statutom opravljalo svojo osnovno nalogo širiti ideje in poslanstvo Organizacije združenih
narodov (OZN) zainteresirani ter širši javnosti preko svoje knjižnice in čitalnice, ki sta odprti
celo leto, z ažuriranjem spletnih strani društva v slovenskem in angleškem jeziku, z
obeleževanjem mednarodnih dni, z organizacijo nagradnih razpisov ter z organizacijo raznih
kampanj in dogodkov za širjenje načel ZN.
Pri svojem delu društvo sodeluje z Ministrstvom za zunanje zadeve (MZZ), Slovensko
nacionalno komisijo za UNESCO (SNKU), Informacijsko službo ZN (United Nations
Information Service – UNIS) na Dunaju, Svetovno zvezo društev za ZN (World Federation of
United Nations Associatios – WFUNA), Mrežo mladinskih društev za ZN (United Nations
Youth Associations Network – UNYANET) in z različnimi sorodnimi ustanovami znotraj
Slovenije.
V letu 2015 smo svojo pozornost in dejavnosti osredotočili na 70. obletnico ustanovitve OZN
in razvojne tematike v luči evropskega leta za razvoj 2015.
Pri tem so s svojim delom največ pripomogli prostovoljci društva pod mentorstvom
predsednika prof. dr. Bojka Bučarja. Trenutno je v skupini 55 prostovoljcev, ki tako ali drugače
s svojim delom pripomorejo k uresničevanju ciljev, poslanstva in vizije društva.

2 FINANCIRANJE
Dne 30. marca 2015 je izvršni odbor društva obravnaval poročilo o delu društva za leto 2014
ter sprejel zaključni račun za leto 2014 in predračun za leto 2015, ki jih je nato potrdila XXVI.
skupščina društva dne 30. marca 2015.
V letu 2015 je društvo z MZZ sklenilo Pogodbo o strokovnem sodelovanju v letu 2015 št. 181114-000006 o sodelovanju na področju delovanja ZN in v skladu s to društvo prejelo 5.810
evrov.
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Od zunanjih institucij smo od SNKU prejeli 10.000 evrov za izvedbo projekta UNESCO
mladinska platforma in 1.000 evrov za projekt Teden Afrike. Od Mestne občine Ljubljana smo
za projekt MUNSC Salient prejeli 2.000 evrov. Študentska organizacija Univerze v Ljubljani
(ŠOU) je za MUNSC Salient namenila 552 evrov, za t. i. MUN simulacije, organizirane med
aprilom in decembrom, pa 621 evrov. Na razpisu Veleposlaništva ZDA v Ljubljani smo prejeli
5.000 ameriških dolarjev (4.595 evrov) za projekt Youth for a More Just World, v okviru
katerega sta potekali dve mednarodni mladinski konferenci (MUNSC Salient in Poletna šola o
ZN) ter razpis in proslava ob dnevu človekovih pravic.
Ostale prihodke predstavljajo članarina, različna namenska sredstva, donacije iz dohodnine
(691,42 €) in dohodki iz kapitala in obresti.

3 INFORMATIVNA DEJAVNOST
3.1 KNJIŽNICA IN ČITALNICA
Knjižni fond se je v letu 2015 povečal za približno sto (100) naslovov. Arhivirali smo tudi enajst
(11) nagrajenih del v okviru rednega nagradnega razpisa.
Priloga 1: Seznam periodičnih publikacij.

3.2 SPLETNE STRANI
Društvo je v letu 2015 posodabljalo krovno spletno stran (www.unaslovenia.si), ki je bila
vzpostavljena leta 2014 in združuje vse društvene spletne vsebine. Krovno spletno stran je
ažuriral prostovoljec Boštjan Jerman.
Društvo ureja svojo spletno stran (www.unaslovenia.org) z namenom prikaza celostne podobe
društva in njegovega komuniciranja z javnostjo, ki jo na svojih straneh obvešča o aktualnih
dogodkih ZN ter povezanih področjih in o delovanju društva.
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V letu 2010 je odprlo tudi svojo spletno stran v angleškem jeziku. Za urejanje spletne strani sta
bila odgovorna prostovoljca Boštjan Jerman in Sabina Carli.
Društvo je redno dopolnjevalo in objavljalo vsebine na svoji tematski spletni strani na temo
milenijskih razvojnih ciljev, ki je nastala v sklopu Milenijske kampanje društva
(www.milenijski-cilji.si). Stran širšo javnost ozavešča s predstavitvijo vseh osmih ciljev in
specifičnih ciljev, predlogi za udejstvovanje ter branje za mlajše in starejše, opisom kampanje
'Vstani in ukrepaj' in nekaterimi drugimi koristnimi povezavami predlogi za udejstvovanje. Za
urejanje spletne strani je bil odgovoren prostovoljec Boštjan Jerman.

V letu 2011 vzpostavljena spletna stran na temo mirovnih operacij (www.mirovne-operacije.si)
je tudi v lanskem letu zainteresirani javnosti omogočala dostop do koristnih podatkov o
mirovnih operacijah in vlogi Slovenije v njej, aktualnih novic ter gradiv. Stran ureja
prostovoljec Boštjan Jerman.
V letu 2013 je bila v sodelovanju z MZZ, Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport ter
UNIS na Dunaju pripravljena nova spletna stran »Skupaj močnejši« o OZN in vlogi Slovenije
v njej (www.skupaj-mocnejsi.si). Gre za nadaljevanje izobraževalnega projekta o OZN za
mlade, ki smo ga pričeli maja 2012 z izdajo priročnika o OZN in vlogi Slovenije v njej z
naslovom »Skupaj močnejši«, namenjenega učencem tretjega vzgojo-izobraževalnega obdobja
in njihovim učiteljem. Projekt koordinira prostovoljec Boštjan Jerman.

V letu 2013 je bila v sodelovanju s SNKU pripravljena tudi interaktivna spletna delavnica o
mednarodnem letu sodelovanja na področju voda. Interaktivna spletna delavnica je dostopna
preko spletne strani društva (http://www.unaslovenia.org/moodle/), kjer je bil pripravljen portal
za spletno izobraževanje, ki učencem in učiteljem omogoča, da se na interaktiven način
seznanijo s sistemom OZN, UNESCO ter konceptom upravljanja z vodami in delovanjem
UNESCO na tem področju. V letu 2014 se je spremljala uporaba spletne delavnice, hkrati pa
so se osveževale vsebine. Projekt koordinira prostovoljec Boštjan Jerman.
Model United Nations Slovenia Club (MUNSC) je redno osveževal svojo spletno stran
munsc.webs.com), na kateri t. i. Model United Nations (MUN) navdušence obvešča o aktualnih
dogodkih, za konferenco MUNSC Salient pa je bila pripravljena nova spletna stran
(http://munsc-salient.weebly.com/).
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3.3 DRUŽABNA OMREŽJA
Društvo je prisotno tudi na Facebooku in Twitterju, profila so urejali prostovoljci Sabina Carli,
Matic Gumpot in Urška Učakar.

3.4 SPLETNI NEWSLETTER »pOZNavalec«
Prostovoljci društva so v letu 2013 pričeli z izdajo društvenega spletnega newslettra z naslovom
»pOZNavalec«, ki predstavlja društveno dogajanje in dogajanje v mednarodni skupnosti,
zajema pa tudi napovednik društvenih dogodkov. Newsletter izhaja na 3 mesece, prvi je bil
izdan junija 2013. Oktobrska številka je bila tematska in je obeležila 70. obletnico ustanovitve
OZN. Tematska številka je predstavila pester nabor intervjujev nekdanjih in sedanjih
sodelavcev organizacije: prof. dr. Danilo Türk, bivši predsednik Republike Slovenije (RS) in
kandidat za generalnega sekretarja OZN, veleposlanik Roman Kirn, veleposlanik v Kraljevini
Nizozemski in stalni predstavnik RS pri Organizaciji za prepoved kemičnega orožja,
veleposlanica Sanja Štiglic, v. d. generalne direktorice za multilateralo, razvojno sodelovanje
in mednarodno pravo na MZZ, Tomaž Bergoč, izvršni direktor UNICEF Slovenija, Irena Mele,
posebna svetovalka direktorja v Oddelku za tehnologijo jedrskega gorivnega cikla in ravnanja
z jedrskimi odpadki, Marijan Ivanuša, vodja Urada Svetovne zdravstvene organizacije v
Sloveniji, Miroslav Gregorič, ki je bil vodja misije UNMOVIC v Iraku 2002–2003 in
predsedujoči Svetu guvernerjev Mednarodne agencije za jedrsko energijo 1998-1999, ter
Andraž Melanšek, uslužbenec Oddelka za strateško načrtovanje in kadrovanje kadrovske
pisarne OZN. Vsebino so ob pomoči ostalih prostovoljcev pripravljale prostovoljke Sabina
Carli, Andreja Friškovec, Urška Učakar, Arbnore Avdylaj, Adriana Aralica in Kaja Primorac.

3.5 PREDSTAVITVE DRUŠTVA NA FAKULTETAH
Prostovoljci društva so na različnih fakultetah pripravili predstavitve društva z namenom
seznanjanja študentov z aktivnostmi društva. V letu 2015 smo se predstavljali na Fakulteti za
družbene vede (FDV) v koordinaciji Kaje Primorac.
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3.6 PREDSTAVITEV DRUŠTVA NA FESTIVALU LUPA, DNEVU ODPRTIH
VRAT

MORSKE

BIOLOŠKE

POSTAJE

PIRAN,

FESTIVALU

PROSTOVOLJSTVA IN FESTIVALU MIRU
Društvo se je 9. junija predstavljalo na 16. festivalu prostovoljstva, ki ga je organizirala
Slovenska filantropija, junija na dnevu odprtih vrat Morske biološke postaje Piran, 18.
septembra na Festivalu miru v Slovenj Gradcu in 24. septembra na bazarju nevladnih
organizacij Lupa, ki ga vsako leto organizira CNVOS. Prostovoljci društva so mimoidoče
ozaveščali o delovanju ZN, promovirali človekove pravice ter z njimi razpravljali o aktualnem
dogajanju v svetu in o vlogi ZN. Na bazarju nevladnih organizacij Lupa smo v sodelovanju s
plesno šolo Fredi organizirali flash mob, ki je, skupaj s plesočimi golobi, v katere so bili
oblečeni naši prostovoljci, opozoril na mednarodni dan miru (17. september). Mladinska sekcija
je dogajanje posnela in s pomočjo študentke Fakultete za elektrotehniko in računalništvo
Maribor zmontirala. Predstavitve je koordinirala prostovoljka Kaja Primorac.

3.7 VIDEO OB MEDNARODNEM DNEVU MIRU
Mladinska sekcija društva je ob mednarodnem dnevu miru pripravila poseben video prispevek,
ki ponazarja zavzetost, energijo in zavezanost k spoštovanju in promociji človekovih pravic.
Video je dostopen na povezavi https://www.youtube.com/watch?v=VDR7N9lxlMo. Projekt je
koordinirala prostovoljka Kaja Primorac.

3.8 DAN ZA SPREMEMBE

28. marca je pod taktirko Slovenske filantropije potekal že 6. Dan za spremembe, v sklopu
katerega so prostovoljci in vsi ostali, ki jih prostovoljstvo v prihodnosti morebiti zanima,
vabljeni k nudenju pomoči pri opravilih, potrebnih za boljše lokalno okolje. Hkrati se skozi
izvajane aktivnosti krepi tudi skupinski duh prostovoljcev. V letu 2015 se je izvajanju slednjega
pridružilo tudi društvo, ki je s pomočjo 5 prostovoljcev organiziralo čistilno akcijo prostorov
društva. Aktivnosti je koordinirala prostovoljka Kaja Primorac.
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4 NAGRADNI RAZPISI
4.1 NAGRADNI RAZPIS DRUŠTVA OB DNEVU ZDRUŽENIH NARODOV
Leta 2015 je društvo na proslavi dneva ZN v okviru 51. nagradnega razpisa za najboljša dela s
področja delovanja ZN nagradilo 11 del diplomantov Pravne fakultete UL, FDV UL ter
Evropske pravne fakultete Univerze v Novi Gorici. Prispela dela je ocenila strokovna komisija,
ki jo sestavljajo predsednik društva prof. dr. Bojko Bučar, članica izvršnega odbora društva
prof. dr. Mirjam Škrk in dr. Jožef Kunič, Slovensko društvo za mednarodne odnose. Strokovna
komisija je v luči evropskega leta za razvoj 2015 poseben poudarek namenila delom, ki
obravnavajo mednarodno razvojno sodelovanje.
V knjižnici društva sedaj hranimo 629 nagrajenih del.

Priloga 2: Seznam nagrajenih del 2015.

4.2 NAGRADNI RAZPIS DRUŠTVA OB DNEVU ČLOVEKOVIH PRAVIC
Ob dnevu človekovih pravic, 10. decembru, je društvo že deseto leto razpisalo natečaj za
likovna, literarna in fotografska dela na temo človekovih pravic za osnovnošolce in dijake. V
letu 2015 je natečaj potekal ob podpori Veleposlaništva ZDA v Ljubljani na temo pravice do
razvoja v luči evropskega leta za razvoj in sprejema post-2015 razvojne agende.
Na natečaj se je odzvalo več kot 30 osnovnih in srednjih šol s celotne Slovenije z več kot 230
izdelki.
Prispela dela je pregledala strokovna komisija, ki jo sestavljajo Polona Demšar, akademska
kiparka in fotografinja, Blaž Vehovar, akademski slikar, in Tatjana Logaj, profesorica
slovenskega jezika. Nagrajenih je bilo 25 likovnih, literarnih in fotografskih izdelkov.
Priloga 3: Seznam nagrajencev ob dnevu človekovih pravic za leto 2015.
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5 OBELEŽITEV 70. OBLETNICE USTANOVITVE OZN
V oktobru 2015 je OZN obeležila 70. obletnico obstoja. Mednarodna skupnost se sooča s
številnimi izzivi in politikami, ki so vezani na področja dela organizacije ter so plod njenega
dela. Med njih med drugimi prištevamo novo razvojno agendo in aktualne varnostne
problematike v številnih regijah kot tudi razprave, ki članstvo organizacije razdvajajo že leta,
kot je npr. reforma Varnostnega sveta OZN. Organizacija je ravno zaradi številnih
večdimenzionalnih izzivov ključna platforma za razvijanje prijateljskih odnosov med državami,
zagotavljanje mednarodnega miru in varnosti ter naslavljanje mednarodnih problemov
ekonomske, socialne, kulturne in humanitarne narave.
V luči te pomembne obletnice je društvo izvedlo niz dogodkov, ki so se osredotočili na ključna
področja dela organizacije ter potrebo po izobraževanju širše javnosti na tem področju, in
spremljajočih aktivnosti.
Sklop dogodkov se je pričel s poletno šolo o ZN na temo razvojnih procesov v letu 2015 (točka
9.3), sledilo je potopisno predavanje o Siriji, ki je potekalo 5. oktobra na društvu. Potopisno
predavanje je predstavilo Sirijo, kot je nekoč bila, predavanju pa je sledila razprava o varovanju
kulturne dediščine v konfliktih, katere pomen je večkrat izpostavljen tudi v razpravah
Varnostnega sveta OZN in sprejetih dokumentih. Na okrogli mizi, ki jo je moderiral
podpredsednik društva mag. Danijel Crnčec, so sodelovali Maja Drča, prostovoljka Društva za
Združene narode za Slovenijo, ki je Sirijo obiskala leta 2010, Gregor Kozovinc, pooblaščeni
minister, Sektor za Afriko, Bližnji vzhod, Azijo in Oceanijo, Ministrstvo za zunanje zadeve, in
Gašper Hrastelj, namestnik generalne sekretarke, Slovenska nacionalna komisija za UNESCO.
Po Vrhu Združenih narodov za sprejem post-2015 razvojne agende so društvo, platforma
SLOGA, FDV in MZZ organizirali razpravo »Kaj prinašajo cilji trajnostnega razvoja?«, ki je
potekala 8. oktobra 2015 na FDV v Ljubljani. Na razpravi so sodelovali Martin Nesirky,
direktor Informacijske službe ZN na Dunaju (uvodni video nagovor), prof. dr. Maja Bučar s
FDV, Tadej Furlan s Sektorja za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč na MZZ in
Adriana Aralica. V uvodnem video nagovoru je Nesirky poudaril, da je potrebno naša skupna
prizadevanja usmeriti v zagotavljanje dostojnega življenjskega standarda za vsakogar brez
ogrožanja potreb prihodnjih generacij. Cilji trajnostnega razvoja so bili oblikovani v odprtem
dialogu z državami članicami ZN, civilno družbo, akademsko sfero, mladimi in zasebnim
10

DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE
ZA SLOVENIJO
sektorjem ter pripadajo vsem nam. Naslednji velik korak bo implementacija ciljev. Nevladne
organizacije bodo opravljale pomembno funkcijo pri nadzoru in zagotavljale odgovornost vlade
za uresničevanje ciljev na nacionalni ravni. Vlade pa morajo zagotavljati, da ima civilna družba
možnost in priložnost sodelovanja v teh procesih ter dostop do zadostnih sredstev. Prof. dr.
Maja Bučar je izpostavila, da so eden od razlogov neuresničevanja razvojnih ciljev tisočletja
okoljska vprašanja, ki predstavljajo pomemben del nove razvojne agende. Predpogoj razvoja je
zagotavljanje miru, pogoj za trajno gospodarsko rast pa je prerazporeditev bogastva. Za
zavezanost novi razvojni agendi bo zelo pomembno ozaveščanje javnosti, kjer bo civilna družba
igrala pomembno vlogo. Tadej Furlan je predstavil sodelovanje Slovenije v procesu
oblikovanja ciljev trajnostnega razvoja. Prioritetna tematska področja Slovenije v medvladnem
procesu so bila enakost spolov in opolnomočenje žensk, trajnostna raba naravnih virov, mirne
ter stabilne družbe, družbe, odporne na nesreče, in zdravje. Cilji trajnostnega razvoja
predstavljajo najbolj celovit program za delovanje na nacionalni, regionalni in globalni ravni.
Adriana Aralica je izpostavila, da je ključna naloga zaveze Agende 2030 prevesti v ukrepe.
Cilje trajnostnega razvoja je potrebno uporabiti za premik razvojne paradigme – od objektiva
revščine do socialne pravičnosti. Pri implementaciji razvojne agende mora biti skladnost politik
za razvoj ključno orodje za prenos ciljev trajnostnega razvoja v mednarodno razvojno
sodelovanje in nacionalne politike. Globalni cilji ne morejo biti doseženi, če niso doseženi za
vse.
V oktobru sta sledili še proslava dneva ZN (točka 6.5), simulacija delovanja OZN (točka 9.1)
in okrogla miza o pravici do uporabe veta v R2P situacijah, ki je potekala 26. oktobra na Pravni
fakulteti v Ljubljani. Okroglo mizo je moderirala doc. dr. Vasilka Sancin, predstojnica Katedre
za mednarodno pravo na Pravni fakulteti. Razpravo je z nagovorom otvoril dr. Milan Brglez,
predsednik Državnega zbora Republike Slovenije. Povabljeni so bili predstavniki vseh držav,
ki so stalne članice Varnostnega sveta OZN, udeležili pa so se ga veleposlanik Francoske
republike nj. eksc. =ierre-Francois Mourier, veleposlanik ZDA nj. eksc. Brent R. Hartley in
namestnik vodje misije iz veleposlaništva Velike Britanije James Hilton. V razpravi je
sodeloval tudi prof. dr. Zlatko Šabič s Fakultete za družbene vede. Predstavnik Francije je
izpostavil, da je pravica do veta ne le pravica in privilegij, temveč velika odgovornost. Njegovo
uporabo zato zagovarja le v izjemnih primerih, kot je denimo hudo kršenje človekovih pravic
in zločinih proti človeštvu. S tem sta se strinjala tudi veleposlanik ZDA in predstavnik Velike
Britanije, slednji je izpostavil pravico do veta kot varovalo proti takšnim kršitvam. Prof. dr.
Šabič je označil Varnostni svet OZN kot najmanj učinkovit organ znotraj organizacije prav
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zaradi neodgovorne uporabe veta, ki ga pogosto hromi. Predstavniki stalnih članic se s tem niso
strinjali, saj menijo, da je osnovni cilj Varnostnega sveta (bil) preprečitev tretje svetovne vojne,
pri čem je le ta uspešen. Ob koncu dogodka je sledila zanimiva debata z udeleženci.
V novembru je sledil forum za učitelje Skupaj močnejši, ki je potekal 26. novembra v prostorih
MIZŠ. Osnovni namen foruma je bil učiteljem približati Združene narode (ZN) kot učno
vsebino in na način, da bodo le-ti sposobni samostojno izvesti učne ure s svojimi učenci na
različne teme, ki jih pokriva OZN oziroma portal Skupaj močnejši. Te teme so: OZN (na
splošno), 20 let delovanja Slovenije v OZN, OZN in mednarodno razvojno sodelovanje, delo
OZN na področju miru in varnosti, človekove pravice in OZN, izobraževanje in kultura,
humanitarna pomoč, trajnostni razvoj, mednarodno in humanitarno pravo in zdravstvo. Cilj
delavnice je učiteljem predstaviti OZN kot razvijajočo se organizacijo, ki se modernizira in je
izjemno pomembna tudi za njihovo področje dela.
Sklop dogodkov se je zaključil s proslavo dneva človekovih pravic (točka 6.6). Kot
spremljevalne aktivnosti so potekale t. i. Shadowing Programme (točka 10.3.1.), razpis ob
dnevu ZN (točka 4.1), razpis ob dnevu človekovih pravic (točka 4.2), izdaja tematskega
spletnega newslettra pOZNavalca (točka 3.4), ki je na enem mestu zbral perspektive slovenskih
in tujih posameznikov, ki so v svoji karieri delovali na področjih dela OZN, in delavnice po
osnovnih ter srednjih šolah. Projekt sta koordinirali Urška Učakar in Adriana Aralica.

6 OBELEŽEVANJE SPOMINSKIH DNI ZDRUŽENIH NARODOV
6.1 DELAVNICA O PRAVICI DO VODE OB SVETOVNEM DNEVU VODA,
22. MAREC
Vsako leto 22. marca obeležujemo svetovni dan voda. S tem namenom sta prostovoljki društva
Tjaša Božič in Kaja Primorac 23. marca na OŠ Kapela izvedli delavnico na temo človekovih
pravic, znotraj katerih sta poseben poudarek namenili pravici do pitne vode in pomenu
varovanja voda v mednarodni skupnosti.
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Delavnica se je pričela z okvirno predstavitvijo OZN in njenega delovanja na področju
človekovih pravic. Z učenci sta se, ob podpori avdio-vizualnih vsebin, sprehodili skozi temeljne
dokumente človekovih pravic, med drugim so naslovili tudi Deklaracijo o pravicah otrok in
spoznali, da slednje otrokom drugod po svetu niso popolnoma samoumevne. Nato sta
prostovoljki nadaljevali s pravico do vode – z učenci sta se dotaknili tematik, kot so
pomanjkanje pitne vode, onesnaževanje vodnih virov, skupaj pa so naslovili tudi problematiko
vodnih sporov, kateri so se v zadnjih letih precej razširili, ponekod tudi stopnjevali. Po
teoretičnem delu so bili učenci pozvani k aktivnejšemu sodelovanju. Ob pomoči prostovoljk so
ugotovili, da so tudi sami precej veliki porabniki vode, nato pa podali predloge, kako bi lahko
porabo slednje zmanjšali. Pred koncem delavnice je pa je razred napolnilo pravo tekmovalno
vzdušje, saj so se pomerili v kvizu, ki se je vsebinsko v celoti nanašal na pomen mednarodnega
sodelovanja na področju voda. Celostno gledano je delavnica uspela odlično – učenci so bili
tako navdušeni, da so se celo zaobljubili k zmanjšanju porabe pitne vode, četudi na račun lastne
higiene.

6.2 OKROGLA MIZA OB MEDNARODNEM DNEVU OZAVEŠČANJA IN
POMOČI NA PODROČJU BOJA PROTI PROTIPEHOTNIM MINAM, 4.
APRIL
Društvo je mednarodni dan ozaveščanja in pomoči na področju boja proti protipehotnim minam
(4. april) obeležilo z okroglo mizo Landmines and other explosive remnants of war - challenge
for a post-conflict society, ki je potekala 6. maja na društvu.
Pomen ozaveščanja o nevarnosti min in drugih eksplozivnih ostankov vojn ter vlogo organizacij
za odstranjevanje min po koncu konfliktov je predstavil veleposlanik Damjan Bergant, direktor
ITF – Ustanove za krepitev varnosti v Sloveniji. Kljub Ottavski konvenciji o prepovedi
protipehotnih min, ki je začela veljati 1999, je po svetu okoli tri tisoč novih žrtev min letno, kar
je posledica uporabe min na bojiščih. Zato je po mnenju Berganta vloga slovenske organizacije
ITF pri deminiranju območij po koncu vojn izredno pomembna. Orisal je delovanje in uspehe
organizacije predvsem na območju nekdanje Jugoslavije. Dodal je, da se je v zadnjih letih
njihovo delovanje razširilo tudi po drugih minsko onesnaženih državah, kot so Afganistan, Irak,
Kambodža, Kolumbija. Poleg deminiranja organizacija veliko pozornost namenja tudi
ozaveščanju osnovnošolcev in srednješolcev v državah, kjer deluje. V sodelovanju s prizadetimi
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državami, državami donatoricami in drugimi organizacijami lahko delo ITF predstavimo kot
zgodbo o uspehu.

Veleposlanik Republike Kosovo Nexhmi Rexhepi je predstavil trenutno stanje minsko
onesnaženih območij v njegovi državi in spregovoril o delovanju različnih organizacij, ki so
pripomogle in še vedno pomagajo pri deminiranju območij na Kosovu. Povedal je, da
Republiko Kosovo čaka še dolga pot do popolnega razminiranja, kar je posledica pomanjkanja
zmogljivosti in podatkov o območjih, ki so minsko onesnažena.
Da je proces pokonfliktne obnove, zagotavljanja človekove varnosti in deminiranja z minami
onesnaženih terenov na območju Zahodnega Balkana zelo aktualna problematika, so pokazala
številna vprašanja udeležencev okrogle mize. Organizacijo okrogle mize je koordiniral
prostovoljec Vid Tomić.

6.3 DELAVNICA O POMENU VARSTVA OKOLJA ZA IZGRADNJO MIRU
OB SVETOVNEM DNEVU ZEMLJE, 22. APRIL
Dne 24. aprila sta prostovoljki Arbnore Avdylaj in Kaja Primorac na Gimnaziji Poljane prvič
izvedli novo delavnico na temo pomena varstva okolja za izgradnjo miru in z delavnico
obeležili svetovni dan Zemlje (22. april).

Skupaj z izredno motiviranimi in aktivnimi dijaki sta najprej naslovili strukturo OZN ter
delovanje njenih specializiranih agencij na področju varstva okolja. Nato so dijaki dobili nalogo
opredelitve nekaterih okoljskih problemov ter vzrokov zanje, prostovoljki pa sta osvetlili
problematiko sodelovanja mednarodne skupnosti na tem področju – okoljski problemi namreč
ne prizadenejo zgolj državljanov posameznih držav, temveč njihove razsežnosti preraščajo
nacionalne meje, s tem pa tudi spodjedajo možnosti ukrepanja nacionalnih zakonodaj.

V nadaljevanju delavnice sta prostovoljki dijake seznanili z novodobno obliko konfliktov, t. i.
okoljskimi spori, ki so se v zadnjem času že precej prisotni, najdemo pa jih lahko že skorajda
na celotni zemeljski obli. Po opredelitvi različnih vrst okoljskih sporov pa je bil čas, da svoj del
delavnice opravijo tudi dijaki. Prostovoljki sta izvedli kratko simulacijo pogajanj na temo
izraelsko-palestinskega spora, ki delno uživa tudi oznako okoljskega konflikta, saj njegovo
reševanje otežuje lokacija strateško pomembnih vodnih virov.
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Dijaki so uspeli najti nešteto rešitev, nekatere izmed pa so bile celo tako diplomatske, da bi jih
bilo skorajda potrebno predložiti predstavnikom v Varnostnemu svetu ZN.

6.4 DOGODKI V SKLOPU TEDNA AFRIKE OB SVETOVNEM DNEVU
KULTURNE RAZNOLIKOSTI ZA DIALOG IN RAZVOJ, 21. MAJ, IN DNEVU
AFRIŠKE ENOTNOSTI, 25. MAJ
Leta 2001 je UNESCO sprejel Univerzalno deklaracijo o kulturni raznolikosti, decembra 2002
pa je Generalna skupščina OZN 21. maj razglasila za svetovni dan kulturne raznolikosti za
dialog in razvoj, saj je želela opozoriti na dragocene vrednote, kot sta mir in solidarnost. V
Tednu Afrike smo obeležili tudi dan afriške enotnosti (25. maj), zato smo v sodelovanju s
platformo SLOGA in drugimi nevladnimi organizacijami ter ob podpori SNKU skozi športne,
kulturne in izobraževalne dogodke spodbujali medkulturni dialog in spoznavali kulturno
raznolikost, ki nas bogati. Dogodke v sklopu Tedna Afrike je koordinirala prostovoljka Adriana
Aralica.
V sklopu Tedna Afrike je 22. maja na Osnovni šoli Breg potekala delavnica o medkulturnem
dialogu. Prostovoljki Kaja Primorac in Enja Zagoršek sta učencem šestih razredov na
interaktiven način predstavili pomen prepoznavanja in zavedanja stereotipov ter predsodkov.
Skozi pogovor in naloge so se učenci spoznali s tema pojmoma ter z igrami vlog prepoznali
pomembnost medsebojnega spoštovanja kultur. V nadaljevanju sta prostovoljki na primerih
pojasnili konflikte v mednarodni skupnosti, ki jih je povzročilo nesprejemanje kulturnih
raznolikosti. Kulturni spori so zaznamovali številna zgodovinska obdobja, tudi obdobje novejše
zgodovine – črn madež človeštvu tako predstavljajo holokavst v času druge svetovne vojne,
genocid v Ruandi in vojna na Balkanu v času razpada nekdanje Jugoslavije.
Da kulturni konflikti niso stvar preteklosti, kažejo aktualni medkulturni spori, s katerimi so
učenci dobro seznanjeni. V zadnji nalogi so se sami preizkusili v reševanju medkulturnega
konflikta na primeru kulturnih razlik med učenci v Sloveniji. Čeprav so za njegovo rešitev imeli
cel kup idej, so na koncu ugotovili, da je za uspešno reševanje kulturnih konfliktov ključen
dialog, s katerim dosežemo razumevanje in sprejemanje drugih kultur.
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6.5 PROSLAVA DNEVA ZDRUŽENIH NARODOV, 24. OKTOBER
Društvo je organiziralo proslavo dneva ZN 22. oktobra v Zbornični dvorani UL. Slavnostna
govornica je bila veleposlanica Darja Bavdaž Kuret, državna sekretarka na MZZ.
Po uvodnem nagovoru predsednika društva dr. Bojka Bučarja, ki je osvetlil vlogo društva in
njegovih prostovoljcev v Sloveniji, je sledil nagovor državne sekretarke Darje Bavdaž Kuret.
V govoru je izpostavila pomen OZN kot enega ključnih stebrov mednarodne skupnosti ter
nujnost reforme organizacije za učinkovitejšo delo v spreminjajočemu se svetu. Posebej je
omenila nujnost vključevanja mladih v iskanje rešitev za sodobne izzive. Ob okrogli obletnici
OZN se je društvu zahvalila za sodelovanje pri predstavljanju načel, ciljev in delovanja OZN,
na katera je javnost pogosto premalo pozorna. Spomnila je, da je bilo društvo od ustanovitve
leta 1951 do vključitve Slovenije v OZN 22. maja 1992 glavna vez med Slovenijo in
Združenimi narodi. Sledila je podelitev priznanj in nagrad avtorjem najboljših diplomskih,
magistrskih in doktorskih nalog s področja delovanja OZN. Večer je zaokrožil še nastop
skladatelja in pianista Aleksandra Jakobčiča z avtorskima skladbama. Projekt sta koordinirali
prostovoljki Kaja Primorac in Adriana Aralica.

6.6 PROSLAVA DNEVA ČLOVEKOVIH PRAVIC, 10. DECEMBER
Proslava dneva človekovih pravic je potekala 9. decembra v Zbornični dvorani UL. Slavnostni
govornik je bil Martin Nesirky, direktor Informacijske službe ZN na Dunaju. Proslava je bila
organizirana ob podpori Veleposlaništva ZDA v Ljubljani.
Uvodoma je udeležence proslave pozdravil predsednik društva prof. dr. Bojko Bučar, ki je
izpostavil tradicijo obeleževanja dneva človekovih pravic na društvu. Uvodnemu nagovoru je
sledil slavnostni govornik Martin Nesirky, ki je v govoru izpostavil pravico do razvoja v luči
pomembnih mednarodnih procesov na področju razvojnega sodelovanja v letu 2015; razvojno
sodelovanje namreč že 70. let predstavlja eno temeljnih področij delovanja OZN. V
nadaljevanju je sledil nagovor nekdanje begunke iz Kosova, Arbnore Avdylaj, podelitev
priznanj in nagrad avtorjem najboljših likovnih, literarnih in fotografskih del na natečaju ob
dnevu človekovih pravic, ki je potekal na temo pravice do razvoja. Tekom proslave smo
občinstvu pokazali še tri kratke filme – film Gimnazije Brežice o nediskriminaciji, film
gimnazije Frana Miklošiča iz Ljutomera in pa film mladinske sekcije Društva za Združene
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narode, posnet ob mednarodnem dnevu miru. Organizacijo proslave je koordinirala
prostovoljka Kaja Primorac.

7 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST
7.1 OKROGLE MIZE IN PREDAVANJA
V sklopu projekta En-lite je 22. januarja potekal strokovni posvet »Zakaj je pomembna
energetska pismenost in kako jo lahko okrepimo?«. Udeležilo se ga je več kot 80 predstavnikov
šolstva, energetike, odločevalcev, razvojnih agencij, nevladnih in strokovnih organizacij. Na
strokovnem posvetu so zbrane pozdravili Danijel Levičar, generalni direktor Direktorata za
energijo, dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda za šolstvo, Joshua M. Harris, vodja oddelka za
politično-gospodarske zadeve na Veleposlaništvu ZDA v Ljubljani, Aleksander Mervar,
direktor družbe ELES, in Martin Novšak, direktor družbe GEN energija. Uvodni govorci so
projektu EN-LITE in nadaljnjemu delu v zvezi z nadgradnjo priročnika izrazili svojo podporo.
Nato so naravoslovni, tehniški in družboslovni strokovnjaki z Univerze v Mariboru, Univerze
v Ljubljani, Statističnega urada RS, ELES, ARAO, Društva za ZN za Slovenijo in Consensusa
v treh vsebinskih sklopih, iskali odgovor na vprašanje: »Zakaj je pomembna energetska
pismenost in kako jo lahko okrepimo?« Predavatelji so tako v treh sklopih predstavili vseh
sedem načel in njihov pomen za energetsko pismenost. Prvi sklop je bil namenjen predstavitvi
naravoslovnega vidika energije. Predavatelji prof. dr. Marko Marhl, Univerza v Mariboru, prof.
dr. Alenka Gabrščik, Univerza v Ljubljani, in izr. prof. dr. Dušan Krnel, Univerza v Ljubljani,
so vsak s svojega strokovnega področja odgovarjali na vprašanje kaj je energija in kako
energijski tokovi poganjajo fizikalne in biološke procese na Zemlji. V drugem sklopu sta doc.
dr. Tomaž Žagar, ARAO, in mag. Jan Kostevc, ELES, predstavila vidik energetskega sistema
in zbranim nazorno razložila, kaj je energetska infrastruktura in kako potuje energija od vira do
porabnika. V tretjem sklopu so mag. Mojca Drevenšek, Consensus, doc. dr. Boštjan Udovič,
Univerza v Ljubljani in Društvo za ZN za Slovenijo, in Mojca Suvorov, Statistični urad RS,
predstavili družbeni vidik oblikovanja odločitev o oskrbi z energijo in kako te odločitve
vplivajo na kakovost življenja sedanjih in prihodnjih generacija. Dogodek je koordinirala
prostovoljka Adriana Aralica.
Dne 4. marca je na društvu potekalo potopisno predavanje o Omanu. Sultanat Oman predstavlja
državo, o kateri v našem prostoru ni prav veliko govora. Svoja razmišljanja o državi hitrega
napredka, kjer domujejo večno nasmejani ljudje, je predstavil Vid Tomić, ki se je udeležil
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delavnic medkulturnega dialoga v okviru projekta Connecting Cultures v idilični pokrajini –
puščavi Sharqiya Sands.

7.2 MILENIJSKA KAMPANJA
Društvo je v sklopu Milenijske kampanje osveževalo tematsko spletno stran o milenijskih ciljih,
izvajalo delavnice o razvojnem sodelovanju in organiziralo okroglo mizo o ciljih trajnostnega
razvoja (točka 5).

7.3 KAMPANJA 'DAJ MI MIR!'

V sklopu kampanje je potekalo urejanje tematske spletne strani o mirovnih operacijah.

7.4 DELAVNICE ZA OSNOVNO- IN SREDNJEŠOLCE

Društvo je v letu 2015 izvajalo delavnice o medkulturnem dialogu (več pod točko 8.2.1.),
pomenu varstva okolja za izgradnjo miru, človekovih pravicah in revščini.
22. marca 2015 sta prostovoljki Tjaša Božič in Kaja Primorac izvedli delavnico o človekovih
pravicah in pomenu pravice do vode na OŠ Kapela.
V aprilu 2015 je bila prvič izvedena tudi delavnica o pomenu varstva okolja za izgradnjo miru,
in sicer na Gimnaziji Poljane v Ljubljani. Učenci so bili najbolj navdušeni nad simulacijo
reševanja izraelsko-palestinskega konflikta kot primera vodnega spora.

22. maja 2015 je bila pod taktirko prostovoljk Arbnore Avdylaj in Kaje Primorac izvedena
delavnica o medkulturnem dialogu na OŠ Breg.
29. maja 2015 sta bili na OŠ Videm pri Ptuju izvedeni delavnici o medkulturnem dialogu ter
revščini. Učenci so spoznali kaj revščina je ter se naučili pojmovati razliko med absolutno in
relativno revščino. Skupaj s koordinatorkama so iskali rešitve za odpravljanje slednje.
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23. septembra sta prostovoljki Arbnore Avdylaj in Kaja Primorac izvedli delavnico na instituciji
CIRIUS Kamnik, in sicer v sklopu njihovega projektnega tedna. Z učenci sta razglabljali o
pomeni človekovih pravic in ideji univerzalnosti le-teh.
Med 8. in 9. oktobrom sta prostovoljki Arbnore Avdylaj in Kaja Primorac gostovali na OŠ
Leona Štuklja v Mariboru, kjer sta prvi dan izvedli 4 delavnice o revščini za otroke prve triade,
drugi dan pa še delavnico o pomenu varstva okolja za igradnjo miru – slednja je potekala ob
pričujočnosti učencev 8. in 9. razredov.

7.5 IZOBRAŽEVANJE PROSTOVOLJCEV
Prostovoljci društva se redno izobražujejo v okviru delavnic, ki jih ponujajo druge nevladne
organizacije, še posebej CNVOS in Nacionalna agencija programa Mladi v akciji, pri čemer sta
prioritetni temi pridobivanje sredstev in projektno delo.

7.6 PRAKSA ŠTUDENTOV NA DRUŠTVU
V skladu z dogovorom s prof. dr. Zlatkom Šabičem lahko študenti Mednarodnih odnosov na
FDV UL z delom na društvu opravijo obvezno prakso. Osnovni namen oziroma cilj prakse je
študente seznaniti z vsebino dela društva in s področjem delovanja sistema OZN. Študentje so
imeli možnost sami izbrati področje delovanja, ki jih zanima, ali pa jim je bilo le-to dodeljeno.
V ta namen smo organizirali informativne sestanke, kjer se jim je predstavilo društvene
aktivnosti, da so si lažje našli svoje interesno področje.
Med prakso študenti:
•

pridobijo informacije o društvu, njegovem poslanstvu, viziji in ciljih;

•

pridobijo informacije o področju delovanja sistema OZN;

•

s pomočjo mentorja spoznajo delo društva;

•

preko mentorja postanejo sestavni del specifične aktivnosti društva in so vključeni v

delovni proces od pričetka do konca;
•

preverijo svoje strokovno-teoretično znanje in veščine pridobljene v študijskem procesu

ter spoznajo njegovo uporabnost v stvarnem okolju;
•

ugotovijo, katere veščine in znanja iz študija jim koristijo pri opravljanju prakse;
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•

kritično ocenjujejo program in delo v društvu.

V letu 2015 so za opravljanje prakse interes izrazili tudi tuji študenti. V preteklem letu sta
prakso opravila Ognjen Marković in Katarina Salaj pod mentorstvom prostovoljke Kaje
Primorac.

8 HUMANITARNA DEJAVNOST
8.1 (Z)BERIMO ZA NEPAL

V juniju je Društvo za Združene narode za Slovenijo organiziralo akcijo (z)Berimo za Nepal, v
kateri je z zbiranjem prostovoljnih prispevkov v zameno za knjige zbirke mednarodnih
dokumentov človekovih pravic, želelo pomagati popotresni obnovi oziroma izgradnji v Nepalu.
Akcija se je promovirala na festivalu Lupa, z njo pa smo uspeli zbrati okrog 70 evrov.

8.2 HUMANITARNA AKCIJA Z MÜLLERJEM ZA POMOČ BEGUNCEM V
SLOVENIJI

V decembru 2015 je v sklopu koncerna Müller potekala akcija zbiranja prostovoljnih
prispevkov za begunce. Sodelovale so tudi poslovalnice v Sloveniji in tako v enem mesecu
uspele zbrati 4.525 evrov. Ta znesek je Müller podvojil s svojimi sredstvi ter ga, z željo po večji
transparentnosti, v upravljanje zaupal Društvu za Združene narode. V letu 2016 bo 9.050 evrov
tako porabljenih za nakup potrebščin za begnuce na območju Slovenije.

9 MLADINSKA SEKCIJA
Tudi v letu 2015 je bil pomemben del društvenih aktivnosti namenjen mladim s poudarkom na
razvojnih tematikah. Sodelovali smo z UNYANET, organizirali dve mednarodni konferenci,
izvajali projekt UNESCO mladinska platforma in nadaljevali z aktivnostmi MUNSC.
Prostovoljci so se udeležili tudi številnih drugih dogodkov.
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Prostovoljka Kaja Primorac se je v juliju udeležila poletne šole o človekovih pravicah »So, you
want to be the next High Commissioner?«, ki jo je WFUNA organizirala v Ženevi (več pod
točko 10.4).
Med 12. in 14. septembrom je v maroški prestolnici potekala MUN konferenca na temo
»Generalna skupščina deklic in mladih žensk«, ki se je je tudi udeležila ena izmed naših
prostovoljk ter takratna predsednica MUNSC kluba Nikolina Čenić. Konferenco je organiziral
Nacionalni observatorij za otrokove pravice v Maroku (National Observatory for Children’s
Rights in Morocco) z namenom izmenjave praks glede prispevanja mladih k upravljanju
prehoda med razvojnimi cilji tisočletja in cilji trajnostnega razvoja. Poseben poudarek je bil na
pravicah žensk in enakosti spolov v sklopu ciljev trajnostnega razvoja, saj so bile skoraj vse
udeleženke mlade ženske s celega sveta, ki so med razpravo predstavile izkušnje, izzive in
politike o pravicah žensk v svojih državah.

Prostovoljec Vid Tomić se je 18. in 19. oktobra v imenu društva udeležil konference Civil
Society and UNA Networking na Dunaju, kjer je med drugim predstavili delovanje društva,
njegove mladinske sekcije in pa tudi sekcije MUNSC. V sklopu srečanja je potekala delavnica
o komuniciranju cilje trajnostnega razvoja.

Dne 4. novembra je na Brdu pri Kranju potekal posvet mladinskega sektorja, katerega v imenu
društva udeležila prostovoljka Ajda Gracia Golob. Posveta se je udeležila tudi ministrica za
izobraževanje, znanost in šport dr. Stanka Setnikar Cankar, ki izpostavila prizadevanja Vlade
RS na področju mladinskega dela – več medresorskega sodelovanja na področju reševanja
problematike mladih, neoškodovanje mladih pri varčevalnih ukrepih in prizadevanja za plačana
pripravništva. Po pogovoru z ministrico se je srečanje nadaljevalo na delavnicah delovnih
skupin, kjer so udeleženci prek razprav sooblikovali priporočila znotraj področij horizontalne
mladinske politike, pomena mladinskega dela v družbi, neformalnega učenja, mednarodnega
mladinskega dela ter informiranja mladih. Predstavnica društva se je udeležila slednje delovne
skupine, kjer je predstavila izzive, s katerimi se sooča društvo pri doseganju večje
informiranosti mladih o vsebinah in dogodkih, in podprla predlog o vključenosti mladinskih
organizacij znotraj bolj pregledne in ažurne spletne platforme. Skupna pričakovanja in
priporočila glede ukrepov, ki so temeljni za okrepitev mladinskega sektorja, so bila zapisana v
zaključni Resoluciji o razvoju mladinskega sektorja in mladinske politike.
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9.1 MODEL UNITED NATIONS SLOVENIA CLUB
V drugi polovici leta 2012 je mladinska sekcija pričela z aktivnostmi MUNSC, ki je bil
formalno ustanovljen na skupščini društva 27. marca 2013. MUNSC mladim ponuja možnost,
da na zanimiv in interaktiven način nadgradijo znanje o ZN ter sposobnosti poganja in
argumentiranja. Ker vse aktivnosti potekajo v angleščini, MUNSC pripomore tudi k izboljšanju
poznavanja tega jezika in k pripravljenosti članov na delovanje v globaliziranem svetu.
MUNSC organizira krajše vodene debate, zanimiva predavanja, družabne aktivnosti in daljše
simulacije delovanja ZN za člane MUNSC, kjer se jim po dogovoru lahko pridruži tudi kakšen
drug klub. Na modelih ZN študentje, ki se prelevijo v vlogo delegatov, v določenem odboru
predstavljajo neko državo in v skladu z zunanjo politiko te države skušajo z ostalimi delegati
na dano temo doseči dogovor (v obliki resolucije). MUNSC skuša študentom tovrstne
simulacije približati ter jih spodbuditi, da se jih tudi sami udeležijo. Poleg rednih srečanj so se
člani MUNSC v letu 2015 udeležili mednarodnih modelov ZN, med drugimi MOSTIMUN,
BEUM, SiMUN, VIMUN, MALTMUN, POLMUN, BerlinMUN, LSEMUN in Brussels Model
EU, ter organizirali več delavnic (na temo strukture mednarodne skupnosti, pisanja pozicij in
govorov delegatov na simulacijah, pisanja resolucij in kriznih odborov). V sklopu obeležitve
70. obletnice OZN je MUNSC 23. in 24. oktobra organiziral dvodnevno konferenco na temo
ohranjanja miru (peacekeeping). Prvi dan je potekala delavnica na temo priprave resolucij OZN.
Sledila je simulacija zasedanja Varnostnega sveta OZN, ki je naslovila krizo v Ruandi leta 1994.

Dogodke, organizirane med aprilom in decembrom 2015, je v okviru projekta »Študentske
simulacije delovanja Združenih narodov« sofinancirala Študentska organizacija UL.
Izvršni odbor MUNSC so v letu 2015 do poletja sestavljali Nikolina Čenić, Meliha Muherina,
Vid Tomić, Karolina Praček in Kaja Primorac, trenutno ga vodijo Nina Ivić, Livija Marko
Wieser, Žiga Golobič, Katja Krušec in Kaja Primorac.

9.1.1. MUNSC Salient: Youth Conference on Global Matters
Mednarodna mladinska konferenca MUNSC Salient: Youth Conference on Global Matters je
potekala med 13. in 17. julijem 2015 na Fakulteti za družbene pod častnim pokroviteljstvom
22

DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE
ZA SLOVENIJO
predsednika Državnega zbora Republike Slovenije dr. Milana Brgleza. MUNSC je konferenco
organiziral v sodelovanju z Academic Forum for Foreign Affairs Graz in Brussels Model
European Union. MUNSC Salient je mladinska konferenca, ki dopolnjuje tradicionalne
simulacije ZN (Model United Nations – MUN) z izobraževalnimi vsebinami v obliki
interaktivnih predavanj, okroglih miz in delavnic. Na petdnevni konferenci je sodelovalo 70
udeležencev iz Avstrije, Belgije, Bosne in Hercegovine, Češke, Črne Gore, Hrvaške, Italije,
Kameruna, Makedonije, Nemčije, Srbije in Slovenije. Krovna tema konference je bila begunska
kriza. Udeleženci so svoje pogajalske sposobnosti preizkusili kot delegati v okviru treh
odborov. V okviru simulacije Varnostnega sveta ZN so udeleženci razpravljali o begunski krizi
in sektaškem nasilju v Libanonu, delegati tretjega odbora Generalne skupščine ZN so se
pogajali o zaščiti beguncev in notranje razseljenih oseb v Siriji, Evropski svet pa je razpravljal
o krepitvi evropske solidarnosti v luči povečanega pritoka beguncev v Evropsko unijo.
Konferenco je otvoril častni pokrovitelj dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora
Republike Slovenije. Leto 2015 je prelomno za mednarodno skupnost, ko se ZN sooča z
izzivom, da preoblikujejo deklarativne milenijske razvojne cilje v učinkovite cilje trajnostnega
razvoja. Sledil je nagovor ge. Caroline Van Buren, namestnice regionalnega predstavnika s
predstavništva Urada Visokega komisariata ZN za begunce (UN High Commissoner for
Refugees – UNHCR) za Osrednjo Evropo. Po otvoritvi slovesnosti je potekala okrogla miza z
veleposlaniki o post-2015 razvojni agendi in migrantski problematiki. Veleposlaniki so se
strinjali, da bodo cilji trajnostnega razvoja gradili na napredku milenijskih razvojnih ciljev.
Dotaknili so se tudi povečanega pritoka beguncev v Evropsko unijo in vlogi EU pri
zagotavljanju pravic beguncev.
Razprava se je nadaljevala drugi dan konference z okroglo mizo Fortress Europe – EU
approach on complex global refugee crisis?, na kateri so sodelovali poslanka v Evropskem
parlamentu mag. Tanja Fajon, mag. Emil Ferjančič, vodja Sektorja za globalne izzive na
Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, doc. dr. Nikolai Jeffs s Fakultete za
humanistiko Univerze na Primorskem in William Ejalu z Regionalnega predstavništva UNHCR
za Osrednjo Evropo. Mag. Fajon je glede ključa za razporeditev beguncev po državah članicah
EU izpostavila, da so te številke človeška življenja. Ejalu je dejal, da je reševanje problema z
gradnjo ograje na Madžarskem politični nesmisel. Mag. Ferjančič je podaril, da je potrebno
migracijska vprašanja naslavljati v povezavi z razvojnim in gospodarskim sodelovanjem.
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Panelisti so se strinjali, da je ključno vprašanje, kako spremeniti negativno konotacijo
begunskih tematik.

Tretja okrogla miza s predstavniki Ministrstva za notranje zadeve, Slovenske filantropije,
Pravno-informacijskega centra in kulturnega mediatorja z begunskega centra CARA v Italiji je
naslovila izzive pri zagotavljanju pravic beguncev. Govorci so se strinjali, da mora Slovenija
še naprej krepiti svoje zmogljivosti integracije in da je pozitivna diskriminacija ključna za ne
le pravno, temveč tudi dejansko enakopravnost beguncev.
Konferenca se je zaključila z zaključno slovesnostjo v prostorih Mestne občine Ljubljana.
Pestre razprave v sklopu okroglih miz in vseh odborov so potrdile, da je aktualna begunska
kriza pereče in zelo kompleksno vprašanje.
Konferenco so podprli Mestna občina Ljubljana, Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani, ŠOU v
Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Študentska organizacija Fakultete za družbene vede,
Deichmann d. o. o., Mladinska knjiga d. d., e-Študentski servis, Bimed d. o. o., Ljubljanski
potniški promet, Mercator – Emba d. d., Ščurek vino, Peloz mesnine, Vinska klet Vidmar, Spirit
Slovenija in Roiss DVA d. o. o. – Red Bull office. Projekt so koordinirali Nikolina Čenić,
Meliha Muherina, Vid Tomić in Adriana Aralica.

9.2 UNESCO MLADINSKA PLATFORMA
- 1. UNESCO mladinski vrh
- okrogla miza UNESCO dediščina
- Kulturni bazar
- delavnice
- ponatis publikacije »Mladi in ZN« (več pod 8.4.1.)
Prostovoljke Ajda Gracia Golob, Sabina Carli in Ana Reisman so se v oktobru udeležile
UNESCO mladinskega vrha v Parizu, na katerem so predstavljale projekt »PRYDE: promocija
dediščine z generacijo y« in celoten koncept UNESCO mladinske platforme. Pred tem so se
dekleta s predstavitvijo pilotno preizkusila že v Bruslju.
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9.3 POLETNA ŠOLA O ZDRUŽENIH NARODIH
Med 14. in 17. septembrom je društvo na FDV organiziralo »United Nations Summer School:
What Kind of Future Will 2015 Bring?«. 4-dnevne konference se je udeležilo 35 mladih iz
Slovenije in tujine (Švedske, Nizozemske, Italije, Madžarske, Avstrije), ki so aktivni v
mladinskih oz. nevladnih organizacijah.
Prvi dan konference se je pričel s pozdravnim nagovorom predsednika društva prof. dr. Bojka
Bučarja in slavnostnim nagovorom prof. dr. Danila Türka, kandidata za generalnega sekretarja
OZN, ki je spregovoril o vlogi OZN na različnih področjih ter v sklopu tega naznanil tematiko
poletne šole – razvojne problematike. Program se je nadaljeval s pregledom ključnih procesov
in dogodkov v letu 2015, vezanih na razvojno sodelovanje, kar je izvedla prof. dr. Maja Bučar.
Pred koncem dneva sta se udeležencem pridružila še Vid Tomić in Adriana Aralica, ki sta v
imenu platforme SLOGA izvedla delavnico You too are a global neighbour.
Drug dan se je pričel s predavanjem Katje Banovec Juroš s Civilne zaščite, ki je naslovila
aktualna vprašanja zmanjševanja tveganja nesreč. Po premoru se je program nadaljeval pod
vodstvom Patricije Virtič s platforme SLOGA, ki je skozi delavnico udeležencem na
interaktiven način predstavila socialno in solidarnostno ekonomijo. Sledil ji je Aleš Šifrer z
inštituta Ekvilib, ki je v luči prej obravnavane teme nadaljeval z davčno pravičnostjo. Po kosilu
so se udeleženci v okviru delavnice What Makes a Good Leader? malce sprostili in pustili, da
jih trenerji Slovenske filantropije seznanijo o načinih pridobivanja dobrih vodstvenih
sposobnosti. Ob koncu dneva je prostovoljka Kaja Primorac izvedla delavnico z naslovom
Pomen varstva okolja za izgradnjo miru, skozi katero je skušala prikazati, kako procesi
onesnaževanja nelagodno vplivajo na odnose subjektov v mednarodni skupnosti.
Tretji dan poletne šole se je pričel s predavanjem Nobelove so-nagrajenke prof. dr. Lučke
Kajfež Bogataj, ki je govorila o okoljskih problematikah in možnostih naslavljanja slednjih v
politični sferi. Nato je Max Zimani z Zavoda GLOBAL izvedel delavnico o medkulturnem
dialogu, v kateri je bilo udeležencem na lastni koži prikazano, kaj pomeni nerazumevanje
drugačnosti in nestrpno vedenje – seveda z namenom negativnega vrednotenja, ki naj bi
spodbujal učinek obratne psihologije. Po kosilu so se prostovoljci z avtobusom odpeljali do
Pirana, kjer so na Morski biološki postaji Piran uživali v predavanju o naravni raznovrstnosti.
Temu je sledil lov na zaklad v starem mestnem jedru, ki je obsegal ponovitev vseh obravnavanih
25

DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE
ZA SLOVENIJO
sklopov vsebin – financiranje za razvoj, zmanjševanje tveganja nesreč, ciljev trajnostnega
razvoja in podnebnih sprememb.
Zadnji, četrti dan, je udeležence na Mestni občini Ljubljana nagovoril župan Zoran Janković.
Nato je Simona Berden predstavila Zeleno prestolnico, naziv katere je bil Ljubljani podeljen za
leto 2016. Za konec pa so imeli udeleženci možnost sproščene debate z nj. eksc. Brentom
Hartleyjem, veleposlanikom Združenih držav Amerike.
Odziv udeležencev je bil odličen. Konferenca je naslovila različna vprašanja z razvojne agende
ZN in tudi različne veščine, ki jih mladi potrebujejo za učinkovito naslavljanje izzivov, s
katerimi bi se lahko v prihodnosti soočali v sodobni mednarodni skupnosti.
Projekt so podprli Veleposlaništvo ZDA v Ljubljani, FDV, Turistična agencija Sonček,
Slovenski turistični informacijski center in Spirit Slovenija. Projekt in zbiranje sredstev sta
vodili prostovoljki Adriana Aralica in Kaja Primorac.

9.4 SODELOVANJE Z MLADINSKIM SVETOM SLOVENIJE
Društvo je nadaljevalo sodelovanje z Mladinskim svetom Slovenije, vzpostavljeno leta 2014.

9.4.1. Ponatis publikacije »Mladi in Združeni narodi«
V letu 2015 je društvo v sklopu projekta UNESCO mladinska platforma posodobilo in
ponatisnilo publikacijo »Mladi in Združeni narodi«. Publikacija predstavlja institut
mladinskega delegata pri OZN, UNESCO glasnike in UNICEF junior ambasadorje. Ponatis je
koordinirala Adriana Aralica.

9.4.2. Mladinski delegat pri OZN
V preteklem letu je bil izbran prvi slovenski mladinski delegat pri OZN. Društvo je sodelovalo
pri promociji instituta mladinskega delegata pri OZN; v komisiji, ki je delegata izbrala, je
sodelovala prostovoljka Adriana Aralica.
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9.5 SODELOVANJE Z UNYANET
Predstavniki mladinske sekcije so se v letu 2015 redno udeleževali mesečnih spletnih sestankov
UNYANET, v okviru katerih so poročali o dogajanju v matičnih organizacijah, in načrtovali
skupne dejavnosti te mednarodne mreže. Za komunikacijo z UNYANET sta skrbeli Maruša
Rus in Adriana Aralica.

10 SODELOVANJE
INSTITUCIJAMI

S

PARTNERSKIMI

ORGANIZACIJAMI

IN

10.1 SODELOVANJE Z MINISTRSTVOM ZA ZUNANJE ZADEVE
Tudi v letu 2015 je društvo odlično sodelovalo z MZZ. Društvo je bilo prepoznano kot
pomembno mehko posredno orodje zunanje politike in mednarodnih odnosov v strateškem
dokumentu zunanje politike RS z naslovom »Slovenija: varna, uspešna in v svetu spoštovana –
zunanja politika Republike Slovenije«, sprejetem v lanskem letu.
V letu 2013 so MZZ, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, UNIS na Dunaju in
društvo pripravili spletno stran »Skupaj močnejši« o OZN in vlogi Slovenije v njej
(www.skupaj-mocnejsi.si). Društvo je priročnik promoviralo na letnih srečanjih koordinatorjev
UNESCO šol pridruženih šol, kjer je to delo opravljal Boštjan Jerman. 26. novembra je potekal
forum za učitelje »Skupaj močnejši« (točka 5).

10.2 SODELOVANJE S SLOVENSKO NACIONALNO KOMISIJO ZA
UNESCO
Društvo je v sodelovanju s SNKU v letu 2015 izvajalo projekta UNESCO mladinska platforma
(točka 9.2) in Teden Afrike (6.4). V sodelovanju s SNKU je društvo tudi organiziralo forum za
učitelje »Skupaj močnejši« (točka 5).

10.3 SODELOVANJE Z
NARODOV NA DUNAJU

INFORMACIJSKO

SLUŽBO

ZDRUŽENIH
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V letu 2015 je društvo v sodelovanju z UNIS na Dunaju organiziralo razpis za »Shadowing
programme«, direktor UNIS na Dunaju Martin Nesirky je bil slavnostni govornik na proslavi
dneva človekovih pravic (več pod točko 6.3).

10.3.1. Shadowing programme
Informacijska služba Združenih narodov (UNIS) na Dunaju s ciljem obeleževanja dneva ZN
(24. oktober) organizira t. i. »Shadowing programme«, ki študentom, ki jih zanima delovanje
OZN, omogoča vpogled v delovanje organizacije. »Shadowing programme« omogoča
podiplomskim študentom, da en delovni dan spremljajo delo zaposlenega pri OZN. Program se
je izvajal med 26. oktobrom in 24. novembrom na Dunajskem mednarodnem centru.

V Sloveniji je razpis potekal v organizaciji društva, ki je razpis promoviralo med mladimi,
zbralo prijave na razpis in izbralo udeležence programa. Program so koordinirali prostovoljci
Boštjan Jerman, Kaja Primorac in Adriana Aralica.

10.4 SODELOVANJE S SVETOVNO ZVEZO DRUŠTEV ZA ZDRUŽENE
NARODE
Prostovoljka Kaja Primorac se je v juliju udeležila poletne šole o človekovih pravicah »So, you
want to be the next High Commissioner?«, ki jo je WFUNA organizirala v Ženevi. V sklopu
slednje je prostovoljka, kot produkt poletne šole, v letu 2015 pričela z izvajanjem projekta z
namenom promoviranja človekovih pravic v Sloveniji in zviševanja pragu tolerance do
drugačnosti, Big hearts of a small nation.

Prostovoljka Adriana Aralica se je v času Vrha ZN za sprejem post-2015 razvojne agende v
New Yorku srečala z generalnim sekretarjem WFUNA Bonianom Golmohammadijem in
predstavniki finskega, tanzanijskega ter kenijskega društva za ZN s ciljem iskanja priložnosti
za sodelovanje in prenosa dobrih praks.

28

DRUŠTVO ZA ZDRUŽENE NARODE
ZA SLOVENIJO

11 RAZNO

11.1 SODELOVANJE V DELOVNIH SKUPINAH SLOGE
Društvo se še naprej vključuje v delovne skupine platforme SLOGA, kjer za to obstaja interes.
Pri posamezni delovni skupini posameznik predstavlja naše društvo. Delovne skupine so mesto
za srečanje predstavnikov nevladnih organizacij in izmenjavo njihovih izkušenj, idej,
prepričanj, hkrati pa so priložnost za oblikovanje, načrtovanje in izvajanje skupnih aktivnosti
na področju mednarodnega razvojnega sodelovanja.

11.2 UREJANJE VSEBIN NA WIKIPEDIJI
Društvo je na slovenski Wikipediji urejalo vsebine, povezane z OZN, in obnovilo opis društva
na tej interaktivni spletni verziji enciklopedije. Oboje je izvajal prostovoljec Boštjan Jerman.
Vnos za društvo je dostopen na:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dru%C5%A1tvo_za_Zdru%C5%BEene_narode_za_Slovenijo.
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12 PRILOGE
- Priloga 1: Seznam nagrajencev ob dnevu OZN za leto 2015.
- Priloga 2: Seznam nagrajencev ob dnevu človekovih pravic za leto 2015.
- Priloga 3: Finančno poročilo za leto 2015 in predračun za leto 2016.
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