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KOLOFON

Spoštovane in spoštovani,
tromesečje je naokoli in čas je, da zimsko številko
newsletterja nasledi pomladna verzija. Mi smo se potrudili
in Vam za čas med prazniki v branje ponudili utrinke z
naših dejavnosti. Izvedli smo že XXV. skupščino društva in
letno

skupščino

mladinske

sekcije,

skozi

pogovor

z

opazovalcem osvetlili krizo na Krimu, osveščali dijake o
vlogi ZN z delavnicami na različnih šolah po Sloveniji,
gostili predavanje Ksenije Benedetti, šefinje Protokola
Republike Slovenije, pa okroglo mizo ob dnevu voda in ob dnevu zemlje
vsega –
Prijetno branje in sproščeno praznovanje prihajajočih dela prostih dni! 

– da ne izdamo
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UVODNIK

Intervju: prof. dr. Bojko Bučar – slovenski opazovalec na krimskem referendumu
(Ana Podgornik)
Objavljamo intervju s prof. dr. Bojko Bučarjem, dekanom Fakultete
za družbene vede Univerze v Ljubljani in predsednikom Društva za
Združene narode za Slovenijo, ki se je minuli konec tedna kot
eden izmed mednarodnih opazovalcev udeležil referenduma, na
katerem so se Krimčani s prepričljivo večino odločili za pridružitev
Ruski federaciji. (Pogovor je bil opravljen 17. marca, dan po
referendumu na Krimu).
Trenutno se še vedno nahajate na Krimu. Kakšno je dan po referendumu vzdušje na polotoku,
ki se je pred manj kot 24 urami odločil za odcepitev od Ukrajine?
Danes je čisto običajen deloveni dan. Ljudje so normalno odšli v službe ali po drugih opravkih.
Pravzaprav se niti ne čuti, da je dan prej potekal referendum. Včeraj zvečer so se na različnih
mestih odvijali koncerti, na katerih so ljudje praznovali pridružitev Rusiji.
Glede na to da Slovenija uradno referenduma ne priznava kot legalnega in legitimnega, kako
je prišlo do tega, da ste kot Slovenec vseeno prisotni kot opazovalec na Krimu?
Nikoli nisem najbolje razumel, kako lahko zunanji opazovalci določen referendum razglasijo
za

nelegalen ali nelegitimen, brez da bi bili na kraju dogodka prisotni. Mene je kot

opazovalca povabila ena izmed nevladnih organizacij, ki so na Krimu skrbele za izvedbo
referenduma. Povabilu sem se odzval, ker se mi je to zdela zgodovinska priložnost, v kateri
sem lahko od blizu opazoval neko dogajanje, ki ga sicer ne bi mogel.
Kakšna je bila vaša vloga opazovalca? Na katerih voliščih ste bili prisotni?
Sam sem bil kot opazovalec prisoten v mestu Kerč. To je mesto s približno 110.000 prebivalci,
ki ima 60 volišč. Najprej smo se srečali z referendumsko komisijo, potem pa smo odšli na šest
različnih volišč, kjer smo opazovali potek referenduma. Zadolženi smo bili za nadzor in
ugotavljanje, če ali vse poteka po pravilih. Sam velikih spodrsljajev nisem opazil.
Veliko medijev poroča o nepravilnostih pri izvedbi referenduma (od večkratnega glasovanja,
do glasovanja ruskih državljanov, ki imajo ma Krimu samo dovoljenje za bivanje). Ste v svoji
vlogi opazovalca opazili kakšne podobne nepravilnosti?
Osebno tega ne morem potrditi. Opazovalci v Kerču smo se lahko prepričali, da so volili samo
tisti, ki so imeli ukrajinski potni list. Seznami volivcev so bili urejeni tako, kot so urejeni ob
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KAJ PA VI MISLITE?

rednih volitvah. Glasovanje je potekalo nemoteno. Prisotni smo bili tudi pri preštevanju glasov.
volilnih upravičencev niti glede načina poteka referenduma. Naj omenim še to, da so bila
volišča razdeljena glede na ulice mesta. Vsakdo, ki je prišel na referendum, se je moral
identificirati s potnim listom, s čimer je dokazal tudi, da ima stalno prebivališče na eni izmed
ulic, ki jih je volišče pokrivalo.
V medijih je bilo veliko govora tudi o dvomljivih profilih opazovalcev, ki so bili vabljeni na
Krim. Kako lahko to komentirate glede na svoje stike z drugimi opazovalci?
Že pred prihodom v Kerč sem se imel priložnost srečati z nekaterimi drugimi opazovalci, med
njimi tudi z opazovalcema iz Italije in Kitajske, ki sta bila člana različnih raziskovalnih
inštitutov za proučevanje vzhodne Evrope oz. Rusije. V skupini opazovalcev, kateri sem
pripadal, so bili poleg mene še trije Italijani. Eden izmed njih je član italijanske krščanske
demokratske stranke, drugi pa stranke Severna liga. Slednji gospod je kot opazovalec
sodeloval že na 26 volitvah, vključno s tremi ukrajinskimi. Je tudi član italijanskega
parlamenta in parlamentarnega odbora za OVSE. Sam glede navzočih pri opazovanju volitev
nisem zaskrbljen.
Ste bili pri svojem delu v stiku tudi s prebivalci Krima? Kakšen je njihov pogled na
referendum? Je bilo glede na prisotnost ruskih sil na polotoku v zraku čutiti strah?
V Kerču, kot tudi drugje, ruske vojske ni bilo opaziti. S Krimčani sem bil v stiku na voliščih in
na ulici. Glede na to, da je 70 odstotkov prebivalstva Kerča ruskega etničnega izvora, je bila
večina nepresenetljivo za priključitev k Rusiji. Kolikor sem se z njimi pogovarjal sam, lahko
nedvomno rečem, da je priključitev Rusiji realna volja tamkajšnjega prebivalstva. Dobil sem
občutek, da imajo Ukrajine kot neke propadle države preprosto dovolj. S pridružitvijo Rusiji si
obetajo boljšega življenja.
Večina zahodnih držav, vključno z ZDA in EU, je že napovedala, da rezultatov referenduma ne
bo priznala. Kakšna je vaša napoved glede politične in gospodarske prihodnosti te geografske
enote? Kako to vidijo Krimčani?
Krimčani trenutno o tem pravzaprav niti ne razmišljajo. Verjamejo, da bodo postali del Rusije
in nadejajo se boljšega življenja. Mislim, da bo potrebno počakati na odziv Rusije. Najbrž ne
gre dvomiti, da bo Rusija uslišala pozive Krima po priključitvi. Vprašanje pa je, kako se bodo
mednarodni odnosi glede te teme odvijali naprej. Ali se bo želja Krimčanov po boljšem
življenju izpolnila, se bo pokazalo s časom.
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S skupino opazovalcev, katere član sem bil, nismo ugotovili nikakršnih nepravilnosti glede

EU in ZDA sta proti Rusiji že uvedli sankcije. Kako bo po vašem mnenju Rusija odgovorila na

Na to vprašanje trenutno ne bi vedel odgovora. Sam mislim, da se hladna vojna na nek način
sploh nikoli ni končala. Če na zadevo pogledamo z vidika realistične teorije mednarodnih
odnosov, gre bolj za to, da imajo države različne interese, ne glede na to, v katerem bloku so.
Po najbolj črnih scenarijih se lahko zgodi še marsikaj, s tem pa ne napovedujem tretje
svetovne vojne. Tudi glede prihodnosti Ukrajine je težko karkoli napovedati.
V zadnjem tednu smo bili priča veliko primerjavam krimskega referenduma z drugimi
podobnimi referendumi, od Abhazije, Kosova pa celo do Slovenije in Hrvaške. Ali sami vidite
kakšne vzporednice med krimskim in slovenskim plebiscitom? Ali pa gre za dve popolnoma
drugačni situaciji?
Neka vzporednica seveda obstaja. Kako mislite, da bi ob referendumu reagirali Slovenci, če bi
ga mednarodna skupnost razglasila za nelegalnega in nelegitimnega? Zagotovo ne bi bili
zadovoljni. Gre pa pri vseh teh referendumih za en skupen problem. Takšni referendumi,
realno gledano, odražajo nek čustven naboj prebivalstva v danem trenutku. Povsem drugo
vprašanje pa je, ali bo končna referendumska odločitev tudi v dolgoročnem interesu te nacije.
Okoliščine omenjenih referendumov so si seveda precej različne. Skupno jim je to, da gre pri
plebiscitu za eno izmed sredstev prepoznavanja želja in volje nekega naroda. Kakšne bodo
pravne, politične in druge posledice takšnega plebiscita, je pa seveda ločeno vprašanje.
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te sankcije? Se lahko nadejamo začetka nove hladne vojne?

Izvedba delavnice o medkulturnem dialogu (Ana Podgornik)
(foto - Tine Brumec) Dne 12. februarja je na
društvu

potekala

»Medkulturni

delavnica

dialog«,

ki

z

je

naslovom

pod

taktirko

prostovoljke Ane Podgornik udeležencem ponudila
vpogled

v

medkulturnega

glavne
dialoga,

značilnosti
kot

tudi

in

izzive

problematiko

medkulturnih konfliktov.
Predavanje Lousewies Van der Laan o pogajanjih v Evropskem parlamentu (Karolina Praček)
(foto – Karolina Praček) V ponedeljek, 3. marca 2014, je na sedežu društva
potekalo predavanje gospe Lousewies van der Laan, nizozemske političarke
in podpredsednice liberalne evropske stranke ALDE ( Alliance of Liberals and

Democrats for Europe). Gostjo je sprejel prof. dr. Bojko Bučar, predsednik
društva in dekan Fakultete za družbene vede.
Gospa van der Laan, ki ima številne izkušnje z delom v različnih
mednarodnih institucijah, je prisotnim na oseben in zanimiv način predstavila številna
relevantna vprašanja in zanimivosti iz delovanja Mednarodnega kazenskega sodišča,
Združenih narodov, Evropskega parlamenta in nizozemskega političnega sistema. Dotaknila se
je tudi nekaterih problemov, s katerimi se sooča Slovenija, kar je eden izmed udeležencev
pozneje komentiral kot zelo zanimiv in uporaben pogled tujcev na stanje v državi. Podala pa
je tudi svoje mnenje glede trenutne problematike in kriznega stanja v Ukrajini.
XXV. skupščina Društva za Združene narode za Slovenijo (Mojca Kovač)
Dne 19. marca 2014 se je v prostorih društva odvila XXV. skupščina društva. Skupščina je
soglasno

potrdila

predlagano

sestavo

izvršnega odbora društva, predstavljen je
bil načrt dela društva za leto 2014.
Ugotovljeno je bilo, da se kljub skromnim
sredstvom število društvenih aktivnosti
povečuje,

predvsem

zaradi

aktivnih

prostovoljcev. Na predlog podpredsednika društva doc. dr. Milana Brgleza je skupščina
namenila minuto molka pokojnemu Andreju Škerlavaju, članu
nadzornega odbora društva in prvemu sekretarju na društvu.
Podpredsednik je skupščini predlagal tudi sprejem dveh
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UTRINKI DOGAJANJA NA DRUŠTVU

sklepov: zahvala prostovoljcem za trud in opravljeno delo ter zahvala Alenki Bizjak in Metki

Pred svetovnim dnevom vode prof. dr. Brilly, prof. dr. Pintar in mag. Ferjančič združili misli o
trajnostnem upravljanju z vodami v Sloveniji (Sabina Carli)
Dne 20. marca 2014, na prvi pomladni dan in dva dni
pred svetovnim dnevom vode, je društvo organiziralo
okroglo mizo, z naslovom »Post-2015 - voda kot ključen
člen razvoja«. Na njej so govorci prof. dr. Mitja Brilly,
predstavnik Slovenske nacionalne komisije za UNESCO,
predsednik Nacionalnega odbora za Unescov hidrološki
program (International Hydrological Program), mag. Emil Ferjančič, vodja Sektorja za globalne
izzive na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, izr. prof. dr. Marina Pintar,
Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani, poskušali odgovoriti na vprašanja glede upravljanja
z vodo in njene vloge v razvoju, tako v Sloveniji kot širše, naslonili pa so se tudi na cilje
trajnostnega razvoja, ki so trenutno v pripravi na mednarodni ravni in bodo po letu 2015
nadomestili oziroma nadaljevali milenijske razvojne cilje. Dogodek, ki se je odvil že drugo leto
zapored v sodelovanju s Slovensko nacionalno komisijo za UNESCO, je povezoval doc. dr.
Milan Brglez, podpredsednik društva.
Delavnica o medkulturnem dialogu na Gimnaziji Poljane (Maruša Božič in Tjaša Božič)
V petek, 21. marca 2014, je društvo na Gimnaziji
Poljane izvedlo delavnico o medkulturnem dialogu z
naslovom »RAZNOLIKOST NAS BOGATI«. Prostovoljki
Maruša Božič in Tjaša Božič sta se družili z dijaki četrtih
letnikov, ki so kot izbirni predmet na maturi izbrali Sociologijo.
Delavnice o mirovnih operacijah in vlogi ZN na Gimnaziji Poljane (Mojca Kovač)
V času med 11. aprilom in 6. majem društvo preko prostovoljk
Maruše

Božič,

Tjaše

Božič,

Ajde

Gracie

Golob,

Amadee

Jesenovec, Mojce Kovač in Jane Mahorčič z dijaki drugih letnikov
Gimnazije Poljane v okviru predmeta Državljanska vzgoja
organizira in izvaja delavnice o vlogi ZN pri ohranjanju miru po
svetu in mirovnih operacijah v svetu. Del delavnic je tudi
simulacija Varnostnega sveta ZN (t. i. mini-MUN) na temo
reševanja kosovske krize leta 1999 in sprejemanje resolucije VS
ZN 1244. Dijaki so se izkazali v poznavanju tematike, se dobro
vživeli v simulacijo in izpeljali konstruktivno debato.
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Lipovšek Pintar za dolgoletno delo, ki sta bila sprejeta z aklamacijo.

Dne 17. aprila 2014 je društvo v prostorih Fakultete za družbene vede
v goste povabilo Ksenijo Benedetti, šefinjo Protokola Republike
Slovenije (RS), ki je predavala o delu protokola RS. Razložila je, kdo
skrbi državniške obiske šefa države ali vlade v RS, kdo usklajuje
protokolarne naloge ob državniških obiskih predsednika RS ali
predsednika vlade RS v tujini, preda poverilna pisma predsedniku RS,
podpiše meddržavne in druge uradne listine, kdo skrbi za protokol na
državnih proslavah itd. - Protokol Republike Slovenije. Benedettijeva je osvetlila delo
protokola, zadolžitve in način izpolnjevanja nalog.
Okrogla miza ob svetovnem dnevu Zemlje z naslovom »Post-2015 - kako trajnosten bo
prihodnji razvoj«
Ob svetovnem dnevu Zemlje smo dne 22. aprila 2014 na Fakulteti za
družbene vede organizirali okroglo mizo z naslovom »Post-2015 - kako
trajnosten bo prihodnji razvoj«. Uvodoma je udeležence preko video
nagovora pozdravil dr. Kandeh K. Yumkella, posebni predstavnik
generalnega sekretarja OZN Ban Ki-moona za pobudo Trajnostna
energija za vse (Sustainable Energy for All – SE4ALL). Dr. Janez Potočnik, evropski komisar,
pristojen za okolje, veleposlanik mag. Jernej Videtič, vodja Sektorja za politike mednarodnega
razvojnega sodelovanja na Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, in mag. Ana
Kalin, vodja zagovorništva in politik pri Platformi NVO za razvojno sodelovanje in humanitarno
pomoč – SLOGA so razpravljali o trajnostnem prihodnjem razvoju po letu 2015. Okroglo mizo
je moderirala prof. dr. Maja Bučar, prodekanja za znanstvenoraziskovalno področje in
doktorski študij na Fakulteti za družbene vede. Okrogla miza je osvetlila mednarodna
prizadevanja za vzpostavitev razvojne agende za obdobje po letu 2015 in se je osredotočila
na sodelovanje med različnimi deležniki, ki sodelujejo v procesu oblikovanja t. i. post-2015
agende.
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Predavanje Ksenije Benedetti z naslovom »Delo protokola Republike Slovenije« (Sabina Carli)

Dvodnevna simulacija zgodovinskega Varnostnega sveta ZN na temo kubanske jedrske krize
(Karolina Praček)
Dne 14. in 15. februarja 2013 je
na Fakulteti za družbene vede
potekala

simulacija

zgodovinskega Varnostnega sveta
Združenih

narodov

na

temo

kubanske jedrske krize. Delegati
so bili postavljeni v zgodovinske
okoliščine 25. oktobra 1962, v
vrhunec hladne vojne med Združenimi državami Amerike in Sovjetsko zvezo. Predstavniki
držav so se vživeli v tedanje razmere in uspešno rešili grožnjo svetovnemu miru, sprejeli so
tudi resolucijo.
Simulacija Varnostnega sveta ZN glede krize v Centralnoafriški republiki (Karolina Praček)
V četrtek, 13. marca 2014, je na sedežu društva
potekala

simulacija

Varnostnega

sveta

Združenih

narodov. Udeleženci so v vlogi predstavnikov držav oz.
predsedujočih odborov govorili in se pogajali o stanju v
Centralnoafriški republiki. Po napeti in zanimivi debati
so udeleženci sprejeli kompromis za končanje kriznih
razmer.
Odlična MUNSC delegacija na MOSTIMUN-u (Vid Tomić)
V Mostarju je od 9. do 13. aprila 2014 potekal Mostar
International Model United Nations (MOSTIMUN), ki se ga je v
okviru MUNSC delegacije udeležilo sedem članov pod vodstvom
podpredsednika MUNSC Vida Tomića. Skupno so prejeli šest
nagrad; trije člani so prejeli nagrade za najboljše delegate v
odboru (best delegate award), trije pa častno imenovanje
(honourable mentioning award). Vsem iskrene čestitke za
izjemen dosežek in uspešno zastopanje MUNSC-a in društva.
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Model United Nations Club (MUNSC)

Sporočilo generalnega sekretar ZN Ban Ki-moona ob mednarodnem dnevu žensk, 8. marca
(Informacijska služba Združenih narodov) Na letošnji mednarodni dan
žensk izpostavljam pomen doseganja enakopravnosti žensk in deklet.
To ni pomembno le zaradi zagotavljanja pravičnosti in temeljnih
človekovih pravic, ampak tudi za napredek na številnih drugih
področjih, ki so od tega odvisna.
Sporočilo generalnega sekretar ZN Ban Ki-moona ob mednarodnem dnevu za odpravo rasne
diskriminacije, 21. marca
(Informacijska služba Združenih narodov) Odkar je umrl nekdanji
južnoafriški

predsednik

Nelson

Mandela,

prvič

obeležujemo

mednarodni dan za odpravo rasne diskriminacije. Ta žalostni
dogodek je med drugim spomin na njegov pogumen boj proti
apartheidu in navdihujočo zmago nad rasističnimi silami, ki so ga za
27 let poslale v zapor.
Svetovni dan radia
(foto - splet) Dne 13. februarja 2014 smo obeležili svetovni dan
radia. Slednji nadaljuje svoj razvoj v današnji digitalni dobi in ostaja
medij, ki dosega najširši krog občinstva po svetu, navajajo v UNESCO
in dodajajo, da je zato ključnega pomena pri njihovem zavzemanju
za enakost spolov in krepitev vloge žensk.
Dolga pot do generalnega sekretarja ZN: Danilo Türk v New Yorku tudi o kandidaturi za
generalnega sekretarja ZN
(foto - društvo) Kampanja za naslednjega generalnega sekretarja Združenih
narodov postaja vse bolj očitna, čeprav še nekaj mesecev ne smemo
pričakovati prelomnih dogodkov. V njej tokrat aktivno sodeluje Slovenija z
nekdanjim predsednikom dr. Danilom Türkom. Lobiranje politikov za vrh
svetovne organizacije je maratonski proces, ki se začne zgodaj, a po navadi
dolgo poteka v zakulisju. Medtem je Türk z dobljeno državno podporo že
dejanski kandidat Slovenije in je tako v februarju v New Yorku na sedežu slovenske misije pri
ZN slovenskim in tujim novinarjem povedal, da znotraj vzhodnoevropske skupine sistema ZN
potekajo neformalni pogovori o možnosti, da naslednji generalni sekretar ZN pride iz te
skupine. Potrdil je, da se v tem kontekstu omenja tudi njegovo ime. (Vir: STA, Delo)
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UTRINKI IZ SVETA

(foto – splet) Na hodnikih hrvaškega političnega prizorišča je vse glasneje
in z več strani mogoče slišati, da naj bi bila ministrica za zunanje in
evropske zadeve Vesna Pusić najresnejša kandidatka Hrvaške za položaj
generalnega sekretarja (sekretarke) Združenih narodov ter čez dve leti
nasledila Ban Ki Muna. (Vir: Delo)
Obama in Putin po telefonu, Rusija osamljena v Varnostnem svetu ZN
(foto - splet) Ameriški predsednik Barack Obama je v začetku
marca poklical ruskega kolega Vladimirja Putina, s katerim sta
opravila kar uro in pol dolg telefonski pogovor, med katerim je
Obama ruskega kolega pozval, naj takoj umakne vojsko iz
Ukrajine, ter ponovno opozoril pred posledicami. V New Yorku je
na isto temo zasedal Varnostni svet ZN. (Vir: STA)
Krim za priključitev k Rusiji
(foto - splet) Dan po referendumu do pred tem avtonomne
ukrajinske pokrajine Krim, na katerem so prebivalci prepričljivo
podprli odcepitev od Kijeva in priključitev k Rusiji (zanjo je
glasovalo 96,6 odstotkov volivcev), je krimski parlament zaprosil
za priključitev k Moskvi. (Vir: Delo)

Generalna skupščina ZN obsodila rusko priključitev Krima
(foto - splet) Generalna skupščina ZN je sprejela resolucijo, v kateri
obsoja rusko priključitev ukrajinskega polotoka Krim. Za nezavezujočo
resolucijo, ki jo je predlagala Ukrajina ob podpori zahodnih držav, je
glasovalo 100 držav, 58 se jih je vzdržalo, 11 pa jih je bilo proti. (Vir:
STA)
V Ruandi spomin na začetek genocida pred 20 leti
(foto - ZN) V Ruandi so v začetku aprila obeležili žalostno
obletnico, saj se je pred točno 20. leti v tej afriški državi začel
genocid, v katerem je bilo v samo sto dneh ubitih več kot 800.000
ljudi. (Vir: STA)
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Vesna Pusić na čelo OZN?

(foto - splet) Mednarodno kazensko sodišče za Ruando je v
prizivnem postopku oprostilo nekdanjega šefa parapolicijskih
enot

Augustina

Ndindiliyimana

in

poveljnika

nekdanjega

elitnega bataljona Francoisa Xavierja Nzuwonemeya. Preživele
žrtve

genocida

so

se

na

oprostilno

sodbo

odzvale

z

ogorčenjem. (Vir: Delo)
Iran in šesterica sklenila dogovor o časovnici
(foto - splet) Potem ko je Teheran v zameno za omilitev
mednarodnih sankcij novembra lani začasno pristal na postopno
omejevanje jedrske dejavnosti, so na Dunaju v novem krogu
pogajanj med Iranom in šesterico velikih sil (pet stalnih članic
Varnostnega sveta ZN in Nemčija) za sklenitev celovitega
dogovora o spornem iranskem jedrskem programu le dosegli dogovor o časovnem okviru
nadaljnjih pogovorov, kar je po oceni opazovalcev prvi majhen korak do rešitve vprašanja
spornega iranskega jedrskega programa. Iransko delegacijo vodi zunanji minister Džavad
Zarif, nasprotno stran pa visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Catherine
Ashton. (Vir: STA, Delo)
Izraelci in Palestinci vztrajajo vsak na svojem bregu
(foto - Delo) Ameriški državni sekretar John Kerry je po
srečanju palestinskih in izraelskih predstavnikov v Belih hiši
sporočil, da nameravajo končen mirovni dogovor doseči in
podpisati v prihodnjih devetih mesecih. Izraelski in palestinski
predstavniki so se dogovorili za ponovno srečanje, saj se rok
za sklenitev mirovnega sporazuma nezadržno bliža, a nič ne
kaže, da sta sprti strani bližje kakršnemukoli dogovoru. (Vir: Delo)
Vatikan naj preišče spolne zlorabe otrok - Vatikan poročilo ZN označil za vmešavanje v
cerkveni nauk
(foto – RTVslo) Odbor ZN za pravice otrok je pozval Vatikan, naj
izvede javno preiskavo spolnih zlorab otrok v katoliški cerkvi, v
katero bi bile vključene tudi žrtve in mednarodne institucije za
človekove pravice. Cerkvene oblasti je pozval, naj s položajev
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Razočaranje ob oprostilnih sodbah osumljenih genocida v Ruandi

Vatikan je sporočil, da je »vzel na znanje« poročilo odbora ZN za pravice otrok, vendar pa je
zavrnil kritike na račun odnosa do splava, saj naj bi šlo za vmešavanje v cerkveni nauk. Ena od
organizacij za zaščito pravic žrtev spolnih zlorab katoliških duhovnikov pa je pozvala organe
pregona, naj ukrepajo proti Rimokatoliški cerkvi. (Vir: STA)
Na ICJ se začenja obravnava vzajemnih tožb Hrvaške in Srbije za genocid med vojno
Na Meddržavnem sodišču v Haagu (ICJ) se bo začela obravnava
medsebojnih tožb Hrvaške in Srbije za genocid, pri čemer se zastavlja
vprašanje, ali bo to le še en kamenček v mozaiku zapletenih
sosedskih odnosov ali skala, ki jih bo še dodatno obremenila. Slednje
je verjetneje, menijo opazovalci. (Vir: Delo)
Haaško sodišče potrdilo vse točke obtožnice proti Mladiću
Mednarodno sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije
v Haagu je zavrnilo zahtevo vojnega poveljnika bosanskih Srbov Ratka
Mladića, da ga oprostijo nekaj obtožb, vključno z obtožbo za genocid v
Srebrenici, in odločilo, da se mora zagovarjati v vseh točkah obtožnice.
(Vir: Delo)
IMF Ukrajini v zameno za reforme 18 milijard dolarjev posojila
(foto - splet) Ukrajina bo po sprejetju programa gospodarskih reform,
zaradi česar bo morala zvišati cene plina za 50 odstotkov, od
Mednarodnega denarnega sklada (IMF) dobila od 14 do 18 milijard
dolarjev posojila in se tako izognila bankrotu. »Ukrajina je na robu
gospodarskega in finančnega bankrota,« je dejal začasni ukrajinski
premier Arsenij Jacenjuk. Če Ukrajina ne bo izvedla vseh ukrepov, ki jih
od nje zahteva IMF, bi bila lahko v državi med 12- in 14-odstotna inflacija, BDP pa bi lahko
padel za 10 odstotkov. (Vir: RTVslo)
Dogovor: skupaj bomo zagotavljali jedrsko varnost
(foto – splet) Dve tretjini držav udeleženk vrha o jedrski varnosti, ki sta ga v Haagu
sklenila ameriški predsednik Barack Obama in gostitelj, nizozemski premier Mark
Rutte, bo uzakonilo obstoječe mednarodne smernice o zagotavljanju jedrske
varnosti in tako poskušalo zmanjšati možnost jedrskega terorizma. (Vir: Delo)
ZN: Sirskih beguncev v Libanonu več kot milijon
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odstavijo vse, ki so zlorabili otroke, in jih preda policiji.

(foto - Hadi Mizban, AP Pictures) Agencija Združenih narodov za
kot tri leta trajajoče krvave državljanske vojne v Siriji pobegnili iz države
in se registrirali v Libanonu, preseglo »pogubni mejnik« − milijon. Med
njimi je skoraj polovica otrok. Po podatkih UNHCR se v Libanonu vsak
dan registrira okoli 2.500 novih beguncev. (Vir: STA)
UNICEF: Akcija za pomoč otrokom v Siriji
(foto – RTVslo) UNICEF in partnerji so že četrto leto zapored
začeli posebno akcijo za pomoč otrokom v Siriji »Ne-izgubljena
generacija«. Združeni narodi opozarjajo, da se bodo brez
politične rešitve konflikta Sirija in njeni ljudje v prihodnje soočali
z leti uničevanja in brutalnosti. (Vir: Informacijska služba ZN).

ZN: Vplivi podnebnih sprememb »ogromni in nepovratni«
(foto – splet) Naraščajoče količine emisij ogljikovega dioksida
povečujejo tveganja za poplave, lakoto, konflikte in migracije, v
poročilu opozarjajo strokovnjaki Medvladnega foruma o podnebnih
spremembah (IPCC). Ob tem poudarjajo velike stroške, ki jih za
države prinašajo podnebne spremembe. (Vir: RTVslo).
Uganda uzakonila visoke zaporne kazni za homoseksualce
(foto - RTVslo) Ugandski predsednik Joveri Museveni je kljub
opozorilom Zahoda podpisal sporni zakon proti homoseksualcem, ki
bo še poslabšal že tako ostro ureditev proti istospolno usmerjenim.
(Vir: RTVslo)

INCB: Vsak dolar, vložen v preventivo, nam lahko prihrani do deset dolarjev pri kurativi
(Informacijska služba ZN) Mednarodni nadzorni svet za droge (INCB),
s sedežem na Dunaju, je v Londonu predstavil svoje letno poročilo za
2013. V njem opozarja, da le eden od šestih rednih uživalcev drog po
svetu, ki jih je okoli 4,5 milijona, prejme takšno zdravljenje, kot ga
resnično potrebuje. Na svetovni ravni letni stroški zdravljenja znašajo
približno 35 milijard ameriških dolarjev. Heroin, konoplja in kokain so najpogostejše droge, ki
so jih jemale osebe na zdravljenju.
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begunce (UNHCR) je sporočila, da je število beguncev, ki so zaradi več

(Informacijska služba ZN) Britanskega igralca in komika Russella Branda
je zanimanje za politiko na področju drog prineslo na ZN na Dunaj, kjer
je bil poseben gost srečanja s civilno družbo in zagovorniki politik na
tem področju ter je opazoval prizadevanja držav za odločitev o
globalnem sistemu za nadzor drog na letnem zasedanju Komisije ZN o
drogah.
Obisk odposlanca ZN za mlade v Sloveniji in začetek programa mladinskega delegata pri OZN
(Informacijska

služba

ZN)

Odposlanec

generalnega

sekretarja za mlade Ahmad Alhendawi je bil marca na
prvem uradnem obisku v Sloveniji. Po pogovorih s
predstavniki slovenske vlade in zunanjim ministrom
Erjavcem se je srečal tudi z UNESCO-vimi glasniki.
Osrednji dogodek dneva je potekal v obliki okrogle mize
o participaciji mladih z naslovom »Participacija ni samo
dolga beseda«, ki ga je organiziral Mladinski svet Slovenije. Alhendawi je otvoril tudi začetek
programa mladinski delegat pri OZN v Sloveniji.
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Russell Brand poseben gost ZN na Dunaju



Dne 7. maja 2014 bo ob 18. uri na društvu potekal filmski večer, na katerem bo
predvajan slovenski dokumentarni film Plastik Fantastik.



Svetovni dan mirovnikov (29. maj) bomo obeležili z okroglo mizo o ženskah v mirovnih
operacijah.



Med 8. in 11. julijem v sodelovanju z Academic Forum for Foreign Affairs Graz
organiziramo simulacijo delovanja ZN na temo energetske varnosti. Rok za prijavo je
10. maj 2014; več informacij o simulaciji pa najdete tukaj.



Ob koncu poletnih mesecev načrtujemo organizacijo »Poletne šole o Združenih
narodih«, ki bo letos mednarodna in se bo osredotočila na veščine mladih.
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ČESA NE SMETE ZAMUDITI

