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Uredniški odbor: Adriana Aralica, Sabina Carli, Boštjan Jerman, Mojca Kovač, Jana Mahorčič,

Spoštovane, spoštovani,
kljub temu da nam vreme sicer ni naklonilo poletnih temperatur,
je pred vami poletna številka newsletterja Društva za Združene
narode za Slovenijo. V njej vam bomo postregli z vsebinami, ki
ogrejejo in popestrijo tudi poletne dni, saj smo bili v preteklem
tromesečju precej aktivni. Organizirali smo okroglo mizo o
ženskah v mirovnih operacijah in delavnice o medkulturnem
dialogu na OŠ Rodica in na gimnaziji Ledina. Skupna ugotovitev je bila, da »multikulturnost ne
pomeni nujno medkulturnosti«.
Naj izpostavimo še Mednarodno mladinsko konferenco o energetski varnosti v organizaciji

Model United Nations Slovenia Cluba (MUNSC-a), ki deluje v sklopu mladinske sekcije društva.
Konferenca je potekala v sodelovanju z Academic Forum for Foreign Affairs Graz med 8. in 11.
julijem 2014 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Na štiridnevni simulaciji je sodelovalo
več kot 40 udeležencev iz Slovenije in Avstrije, pa tudi iz drugih držav (Hrvaške, Indije, Italije,
Makedonije, Kosova, Poljske in Srbije).
Prav mladi so v središču naše pozornosti v tem mesecu. 12. avgusta obeležujemo mednarodni
dan mladih in ob tej priložnosti bo društvo izdalo publikacijo in rezultate raziskave o mladih
in OZN. V tej številki newslettra pa si že lahko preberete nekaj o tematiki – pripravili smo vam
intervju z mladinskim delegatom pri OZN.
Več si preberite sami, upamo, da vam branje naredi prijetne poletne dni! 
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UVODNIK

Intervju: Mladinski delegat pri OZN: posrednik med mladimi v Sloveniji in OZN
(Adriana Aralica)
V letu 2014 je Slovenija dobila prvega mladinskega delegata pri
Organizaciji združenih narodov (OZN). Kot mladinski delegat pri OZN je
bil imenovan Miha Pongrac, ki bo na ravni OZN zastopal slovensko
mladino. Z Miho smo se pogovarjali o njegovi funkciji in kako se lahko
mladi vključujejo v delo OZN.
Kaj je institut mladinskega delegata pri OZN? Kakšne naloge opravljaš kot
slovenski mladinski delegat pri OZN?
Institut mladinskega delegata pri OZN je funkcija, pri kateri mladi aktivno sooblikujejo
odločitve, sprejete na ravni OZN. Korenine institucije segajo v leto 1971, ko so se mladi prvič
z delegacijami iz svojih držav udeležili srečanja OZN, opazno pa se je delež mladinskih
delegatov povečal v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, predvsem pa po letu 1995, prvem
mednarodnem letu mladih. Cilj institucije je, da mladi z aktivnim sodelovanjem na
mednarodnem parketu dajejo neko težo oziroma legitimnost odločitvam, ki se sprejemajo na
področju mladih.
Moj namen je, da služim kot posrednik med mladimi v Sloveniji in OZN – da svetu predstavim
stališča Slovenije na področju mladih ter da nato mladim v Sloveniji prenesem sklepe,
smernice in priporočila, sprejeta na Generalni skupščini OZN, ki vsako leto od septembra dalje
poteka v New Yorku. Tudi letos se bo v tretjem odboru Generalne skupščine OZN sprejemala
resolucija na področju mladih, v katerih se bodo izpostavile številne pomembne teme, med
njimi

pravice

mladih,

sodelovanje

mladih

v

procesih

soodločanja,

zaposlovanje

in

izobraževanje ter duševno zdravje mladih. Prav zato je še kako pomembno, da je bil Mladinski
svet Slovenije uspešen pri prizadevanjih, ki so pripeljala do ustanovitve instituta mladinskega
delegata pri OZN in posledično aktivnega sodelovanja slovenskih mladih na mednarodnem
parketu.
Kako lahko mladi iz Slovenije opozarjajo na pereča vprašanja na globalni ravni oz. znotraj
sistema OZN?
Mladi se lahko aktivno vključijo že doma in svoja sporočila v OZN preko različnih forumov in
okroglih miz prenesejo na voljene predstavnike. Vendar pa je morda iluzorno pričakovati, da
bodo vsa ta sporočila mladih zares naletela na prava ušesa. Mladi lahko tako izvedejo tudi
različne akcije oziroma kampanje za osveščanje ter te tudi pošljejo na sedež institucij, ki se
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KAJ PA VI MISLITE?

pri OZN ukvarjajo z vprašanji, vezanimi na mlade ali pa na probleme, na katere te mladi
apeli, pomemben mehanizem, ki je mladim na voljo, pa je zagotovo tudi mladinski delegat pri
OZN. Njegova funkcija je namreč, da zbira mnenja mladih in sporočilo mladih – v obliki
nekega govora pred plenumom – prenese v OZN.
Kako se lahko mladi vključujejo v delo sistema OZN? Kateri so tisti mehanizmi in strukture
znotraj sistema OZN, ki to omogočajo?
Prav o tem vprašanju bomo letos govorili tudi mladinski delegati. Že vrsto let se pojavlja
vprašanje, kako mladim omogočati večjo zastopanost znotraj OZN – najsi bo to preko neke
agencije, participativnega foruma ali komisije za mlade, vendar se države preprosto ne morejo
dogovoriti o mandatu takšne institucije ter o tem, kdo jo bo financiral. Mladi morajo zato
priložnost za opozarjanje na določene problematike iskati na drugačen način – na primer v
tretjem odboru Generalne skupščine ZN, ki med drugim razpravlja tudi o položaju mladih, kar
počne tudi Komisija za socialni razvoj, ki je eno izmed teles ECOSOC-a. Pomemben premik pa
se je zgodil leta 2013, ko je generalni sekretar ZN Ban Ki-Moon imenoval prvega odposlanca
za področje mladih pri OZN. To funkcijo je dodelil Ahmadu Alhendawiju iz Jordanije, čigar
pomembna naloga ni le poskušati okrepiti položaj mladih v OZN, temveč tudi opozarjati na
potrebe mladih na svetovni ravni (kar zajema paleto problemov od revščine do brezposelnosti,
socialne izključenosti in izobraževalnih sistemov) in približati delo OZN mladim. Z
mladinskimi problematikami se ukvarja še DESA, del sekretariata OZN, ki nadzoruje
implementacijo svetovnega akcijskega programa za mlade, o mladih pa razpravljajo tudi
druga telesa oziroma agencije OZN, kot sta UNICEF in UNESCO.
No, veliko pa se zgodi tudi že na pripravljalnih svetovnih mladinskih konferencah, ki ne
potekajo nujno pod okriljem OZN – ena izmed takšnih je letos potekala v Colombu v Šrilanki.
Meniš, da je povezovanje mladih z vrstniki iz tujine ključno pri opozarjanju na mladinsko
problematiko na globalni ravni?
Vsekakor. Živimo v svetu, kjer problem niso več omejeni zgolj na meje države, v kateri živimo,
ampak so globalni. Skupaj ne samo, da se bolj sliši naš glas, ki opozarja na probleme mladih,
ampak smo tudi učinkovitejši pri iskanju rešitev.
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opozarjajo. Poznamo tudi številne druge oblike aktivnosti, med katere spadajo peticije ali

Okrogla miza »Ženske v mirovnih operacijah« (Urška Učakar)
V torek, 27. maja, je na društvu potekala okrogla miza »Ženske v
mirovnih operacijah«. Na okrogli mizi so sodelovale dr. Janja Vuga,
docentka na Katedri za obramboslovje Fakultete za družbene vede in
strokovnjakinja za vojaško sociologijo in mirovne operacije, ki je okroglo
mizo tudi moderirala, majorka Nataša Zorman, pripadnica Slovenske
vojske, namestnica poveljnika kontingenta v ISAF in KFOR, Anita Baltić, pripadnica Slovenske
policije, vodja slovenskega policijskega kontingenta v EULEX Kosovo, in Melita Šinkovec,
civilna funkcionalna strokovnjakinja.
Na OŠ Rodica smo izvedli delavnico o medkulturnem dialogu (Jana Mahorčič)
V petek, 25. aprila 2014, je na Osnovni šoli Rodica v Domžalah, ki je članica UNESCO ASP
mreže, potekala delavnica o medkulturnem dialogu. Delavnico sta izvedli prostovoljki društva
Jana Mahorčič in Tjaša Božič.
Namen delavnice je bil učencem zadnje triade osnovne šole predstaviti pomen medkulturnega
dialoga v družbi ter kako se le-ta kaže v našem vsakdanjem življenju.
Anketa za učitelje o uporabi spletnega priročnika »Skupaj močnejši« (Boštjan Jerman)
Spletni priročnik o Organizaciji združenih narodov in vlogi Slovenije v njej (www.skupajmocnejsi.si) predstavlja nadaljevanje izobraževalnega projekta o OZN za mlade (»Skupaj
močnejši«), ki se je pričel maja 2012 z izdajo priročnika o Organizaciji združenih narodov in
vlogi Slovenije v njej z naslovom »Skupaj močnejši«, namenjenega učencem tretjega vzgojoizobraževalnega obdobja in njihovim učiteljem.
Z anketo smo želeli preveriti, ali učitelji uporabljajo spletni priročnik »Skupaj močnejši« in
kako ocenjujejo vsebine.
Delavnice na gimnaziji Ledina: »Multikulturnost ne pomeni nujno medkulturnosti« (Jana
Mahorčič)
V času od 19. do 27. maja so na gimnaziji Ledina, ki je članica UNESCO ASP
mreže, potekale delavnice o Združenih narodih in medkulturnem dialogu.
Delavnico je pripravilo Društvo za Združene narode (ZN) za Slovenijo,
izvajanju delavnice pa se je pridružila še UNESCO mladinska platforma.
Delavnico so tako izvajali prostovoljki društva Jana Mahorčič in Ajda Gracia
Golob ter UNESCO glasnik Klemen Šorak.
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UTRINKI DOGAJANJA NA DRUŠTVU

Slovenska delegacija sodelovala na MOSTIMUN v Bosni in
Hercegovini (Nina Pejič)
V aprilu je delegacija Model United Nations Slovenia Club
(krajše MUNSC) sodelovala na šesti MOSTIMUN konferenci,
ki

je

edina

Model

United

Nations

konferenca

na

univerzitetnem nivoju v Bosni in Hercegovini, tradicionalno
pa je potekala v prekrasnem in gostoljubnem Mostarju.
Slovensko delegacijo so zastopali Rok Jamnik, Ana Kristovič,
Tilen Lamut, Jernej Maučec, Meliha Muherina, Nina Pejič, Urban Špital in Vid Tomić, ki je
prevzel tudi vodstvo delegacije. Rok je moral žal predčasno zapustiti konferenco, vendar pa je
na sejah vseeno sodeloval en nepozaben dan.
YCES - Mednarodna mladinska konferenca o energetski varnosti (Adriana Aralica)

Model United Nations Slovenia Club (MUNSC), prvi slovenski t. i. Model United Nations oz.
model Združenih narodov (MUN) klub, ki deluje v sklopu mladinske sekcije društva, je v
sodelovanju z Academic Forum for Foreign Affairs Graz organiziral simulacijo delovanja ZN z
naslovom »Youth Conference on Energy Security«. Konferenca je potekala med 8. in 11.
julijem 2014 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Na štiridnevni simulaciji je sodelovalo
več kot 40 udeležencev iz Slovenije in Avstrije, pa tudi iz drugih držav (Hrvaške, Indije, Italije,
Makedonije, Kosova, Poljske in Srbije). Udeleženci so svoje pogajalske sposobnosti preizkusili
kot delegati v okviru dveh odborov: kriznega odbora, ki je razpravljal o krizi v Ukrajini; in
srečanja skupine G20 s predstavniki Programa ZN za okolje, na katerem so razpravljali o
energetski varnosti in postopnega zmanjševanja odvisnosti od fosilnih goriv. V sklopu
konference pa so potekale tudi okrogle mize in delavnice.
Ob otvoritvi konference je udeležence nagovoril prof. dr. Bojko Bučar,
dekan Fakultete za družbene vede in predsednik društva. Prvi dan
konference sta potekali dve okrogli mizi, ki ju je moderiral doc. dr.
Boštjan Udovič s Fakultete za družbene vede. Prva okrogla miza je
potekala pod naslovom »Energetska varnost znotraj okvira Evropske
unije« in sta se je udeležila mag. Tina Seršen z Ministrstva za
infrastrukturo in prostor Republike Slovenije ter dr. Dennis Hesseling,
vodja Oddelka za plin na Agenciji za sodelovanje energetskih regulatorjev ( Agency for the

Cooperation of Energy Regulators, ACER). Na okrogli mizi zaradi neodložljivih obveznosti ni
bila prisotna ga. Tamara Weingerl Požar, M. Phil., z Ministrstva za zunanje zadeve Republike
Slovenije, je pa svoje misli strnila in jih je predstavil moderator. Govorca sta predstavila
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MODEL UNITED NATIONS CLUB (MUNSC)

energetsko varnost v Evropi in Sloveniji, govorila pa sta tudi o odprtih vprašanjih glede
področje.
Druga okrogla miza je potekala pod naslovom »Energetska
diplomacija in njeni aktualni izzivi«, na kateri so sodelovali nj. e.
dr. István Szent – Iványi, veleposlanik Republike Madžarske v
Sloveniji,

g.

Christopher

Yvon,

odpravnik poslov na britanskem
veleposlaništvu v Ljubljani, in g.
Nathan Ringger, politični atašé na Veleposlaništvu Združenih
držav Amerike v Ljubljani. Govorci so se strinjali, da je
energetska varnost ena od aktualnih perečih vprašanj, in spregovorili o pomembnosti
energetske varnosti v zunanji in notranjih politikah držav, dotaknili pa so se tudi situacije v
Ukrajini.
Drugi dan je v sodelovanju s projektom En-lite potekala delavnica o
energetski pismenosti, na kateri so sodelovali mag. Mojca Drevenšek,
Consensus komunikacije, Samo Fürst, GEN energija, Darko Kramar,
ELES, in dr. Franc Žlahtič, Plinovodi d. o. o. Govorci so predstavili
energijo in trajnost ter obnovljive vire energije, varnost oskrbe z
električno energijo ter naravni plin in geopolitične vidike dobave plina.
Tretji

dan

konference

so

se

udeleženci

srečali

z

bivšim

predsednikom Republike Slovenije prof. dr. Danilom Türkom in z
njim razpravljali o energetski varnosti in njenih aktualnih izzivih
ter dogajanju v mednarodni skupnosti.
Zaključek konference pa je potekal na Mestni občini Ljubljana, kjer je udeležence nagovorila
podžupanja mag. Tjaša Ficko in predstavila projekt »Ljubljana – zelena prestolnica Evrope
2016«.
Razprave med simulacijo so bile v obeh odborih pestre in razgibane, udeleženci so izboljšali
svoje pogajalske in retorične sposobnosti in tako izboljšali svoje veščine, navezali stike z
vrstniki iz tujine, zagotovo pa bodo novo pridobljena znanja o globalnih vprašanjih prenašali
tudi v svoje lokalno okolje.
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fosilnih goriv, naravnega plina in njegove distribucije ter o evropskih direktivah, ki urejajo to

Konference ne bi bilo mogoče izpeljati brez partnerske organizacije
pokroviteljev: Mestne občine Ljubljana, ŠOU v Ljubljani in Stiks –
društvenega stičišča ŠOU v Ljubljani, Fakultete za družbene vede,
Veleposlaništva Združenih držav Amerike v Ljubljani, Hotelov Union,
Mercatorja – Embe d. d., ŠO FDV, Spirit Slovenija, Pivovarne Union, Roiss
dva, d. o. o. in e-Študentskega servisa. Vsem pokroviteljem se iskreno
zahvaljujemo!
Volitve prihodnjega MUNSC izvršnega odbora (Karolina Praček)
V četrtek, 26. junija 2014, so člani Model United Nations Slovenia Club (MUNSC) volili
prihodnji izvršni odbor kluba, ki že dve leti uspešno deluje pod okriljem društva in združuje
mlade iz Slovenije ter iz tujine, ki so nad klubom navdušeni.
Na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani je izid volitev določil, da bodo v študijskem letu
2014/2015 funkcije znotraj izvršnega odbora MUNSC opravljali trije stari člani in dve novi
članici izvršnega odbora. Nikolina Čenić je bila soglasno izvoljena za naslednjo predsednico
MUNSC, Meliha Muherina je bila soglasno izvoljena za naslednjo podpredsednico MUNSC,
sedanji podpredsednik MUNSC Vid Tomić je bil izvoljen kot glavni delegat, sedanja
predsednica MUNSC Karolina Praček pa je bila soglasno izvoljena za tajnico MUNSC. Adriana
Aralica kot predsednica mladinske sekcije društva ostaja članica izvršnega odbora MUNSC.
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Academic Forum for Foreign Affairs Graz in nesebične pomoči naših

Generalni sekretar ZN Ban Ki-moon: Sporočilo ob svetovnem dnevu boja proti trgovini z
ljudmi, 30. julij 2014
Trgovina z ljudmi je neusmiljena globalna industrija, ki žrtvam zanika njihove pravice in
dostojanstvo ter organiziranim kriminalnim mrežam prinaša
milijarde dolarjev. Večina žrtev trgovine z ljudmi so ranljive
ženske in otroci, ki so bili zavedeni v življenje polno trpljenja.
Izkorišča se jih za seks ter so prisiljeni delati v razmerah, ki so
podobne suženjstvu (vir: Informacijska služba ZN).
ZN: Šport ima povezovalno moč med ljudmi
Generalni sekretar ZN Ban Ki-moon se je v brazilskem Sao Paulu udeležil
otvoritvene tekme nogometnega svetovnega prvenstva. Ban Ki-moon je
izrazil prepričanje, da bo Brazilija kot gostiteljica naredila vse za mirno in
uspešno prireditev dogodka ter izkoristila moč športa za povezovanje
ljudi po celem svetu (vir: UN News Centre).
Nov predsednik Generalne skupščine ZN Sam Kutesa iz Ugande
Članice Generalne skupščine ZN so za novega predsednika soglasno
imenovale ugandskega zunanjega ministra Sama Kuteso. Kuteso je
nominirala Skupina afriških narodov, funkcijo pa bo prevzel septembra
(vir: STA).

Posredovanje ZN v sporu med Kitajsko in Vietnamom
ZN

so

pripravljeni

posredovati

v

teritorialnem

konfliktu med Kitajsko in Vietnamom. Govornik ZN
Stephane Dujarric poziva obe strani k miroljubnemu
ter legitimnemu reševanju spora. V preteklem tednu
sta

Kitajska

in

Vietnam

predložili

generalnemu

sekretarju ZN Ban Ki-moonu dosjeje, ki opisujejo
njihova stališča glede Južnega kitajskega morja (vir:
BBC News).
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UTRINKI IZ SVETA

Visoki uradniki ZN zahtevajo povečanje financiranja za intervencijo v Srednjeafriški republiki
otrok preide v grozljivo stanje podhranjenosti in nevarnih bolezni.
Predstojnika dveh humanitarnih agencij ZN sta opozorila, da so
njihova sredstva že skoraj čisto izčrpana in da so stotine ljudi v
smrtni nevarnosti, razen če prejmejo tako rekoč urgentne
prispevke (vir: UN News Centre).
Varnostni svet ZN zahteva neodvisno preiskavo nesreče
Območje na vzhodu Ukrajine, nedaleč od meje z Rusijo, kjer je iz še
neznanega razloga v razbitinah končalo potniško letalo boeing 777
malezijske letalske družbe Malaysia Airlines, na krovu katerega je bilo
298 potnikov in članov posadke, preiskujejo reševalci, policisti in rudarji.
Na kraj nesreče je pripotovala tudi skupina 30 strokovnjakov Organizacije za evropsko varnost
in sodelovanje (OVSE). Kot so pojasnili, njihova naloga ni preiskovati vzroke za nesrečo,
ampak zavarovati območje in nadzorovati iskanje žrtev (vir: Delo).
ZN: Italija ne more sama obvladovati navala migrantov
ZN so mednarodno skupnost pozvali, naj

podpre Italijo

pri

obvladovanju vala migrantov, saj da ta težav ne more reševati sama
(vir: STA).

Moskva ostro nad poročilo ZN
Poročilo ZN o »alarmantnem propadanju« človekovih pravic na vzhodu
Ukrajine, kjer si proruski aktivisti vse od padca predsednika Viktorja
Janukoviča prizadevajo za več avtonomije, je zanetilo besedni dvoboj
z Rusijo. Ta po poročanju ruskega spletnega portala RT ZN očita, da
poskušajo z dokumentom Kijev oprati (vir: Delo).
Raziskava OZN »My world«
Vabimo vas k sodelovanju v raziskavi OZN »My world«. »My world« je
globalna raziskava, katere cilj je, da civilna družba izrazi svoje razvojne
prioritete za boljši svet. Rezultati raziskave bodo predstavljeni svetovnim
voditeljem, ki bodo določali novo razvojno agendo. Anketa je dostopna
na: http://vote.myworld2015.org/ (vir: ZN).
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Na begu iz Srednjeafriške republike v Kamerun na tisoče žensk in

Na Dunaju četrti krog pogajanj o iranskem jedrskem programu
Francija, Velika Britanija) in Nemčija so v tem krogu prvič začele z
delom na besedilu osnutka dokončnega dogovora, ki bi prinesel
trajno rešitev iranskega jedrskega vprašanja (vir: Delo).
Na Dunaju so se nadaljevala pogajanja o iranskem jedrskem
programu. Pogajalci šesterice svetovnih sil in Teherana bodo poskušali preseči razlike, zaradi
katerih jim sredi maja ni uspelo oblikovati osnutka končnega dogovora (vir: STA).
Iran ponuja začasno zaustavitev jedrske širitve
Iran v pogajanjih s šesterico svetovnih sil ponuja zaustavitev širitve
svojega programa bogatenja urana za naslednjih sedem let, je po
poročanju ameriškega časnika The New York Times dejal iranski
zunanji minister Mohamed Džavad Zarif (vir: STA).
Teheran in Washington v Ženevi za skupno mizo
V Ženevi se je odvijalo dvostransko srečanje iranskih in ameriških
predstavnikov, katerega glavni cilj bo zbližanje stališč o iranskem jedrskem
programu. »Ves čas smo imeli ob robu skupine P5+1 [ZDA, Britanija,
Francija, Kitajska, Rusija in Nemčija] tudi dvostranske pogovore z
Združenimi državami, a zdaj so pogovori prešli v zahtevnejšo fazo, zato smo se hoteli z njimi
sestati posebej,« je za tiskovno agencijo IRNA pojasnil vodja iranske delegacije Abas Arakči.
To je potrdil tudi neimenovani vir blizu ameriške administracije, ki je povedal, da bodo
pogajanja v Ženevi dala obema stranema priložnost, da izmenjata stališča pred prihodnjim
krogom pogajanj junija na Dunaju (vir: Delo).
ICC vodjo milice v DR Kongo Katango obsodil na 12 let zapora
Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je vodjo ene od uporniških milic v DR
Kongo Germaina Katango obsodilo na 12 let zapora zaradi oboroževanja
etnične milice, ki je leta 2003 izvedla še posebej krut pokol. Skoraj sedem
let, ki jih je obsojeni že preživel v zaporu, mu bodo upoštevali v kazni (vir:
Delo).
Mladić začenja svojo obrambo pred haaškim sodiščem
Pred haaškim sodiščem bo nekdanji vojaški poveljnik bosanskih Srbov Ratko
Mladić začel svojo obrambo. Med drugim je obtožen za genocid v Srebrenici
(vir: RTV SLO).
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Države s pravico veta v Varnostnem svetu ZN (ZDA, Rusija, Kitajska,

Daleč od miru pred ukrajinskimi predsedniškimi volitvami
Zahod in Kijev polagata upanje za umiritev krize v državi, nič ne kaže, da
bodo proruski aktivisti v Lugansku in Donecku klonili. Kmalu po
referendumih o neodvisnosti so namreč sporočili, da volitev na ozemlju
omenjenih regij ne bodo dopustili (vir: Delo).
ZN o množičnem begu iz Ukrajine
ZN se bojijo vala beguncev, ki bi lahko začeli množično zapuščati
vzhodne predele Ukrajine. Razlog naj bi bila vse bolj kritična splošna
oskrba prebivalstva. Ponekod že zmanjkuje hrane in najnujnejših
zdravil, krepi pa se tudi strah pred kriminalnimi tolpami (vir: Delo).

Beguncev prvič po drugi svetovni vojni več kot 50 milijonov
Vsakoletno poročilo Visokega komisariata ZN za begunce (UNHCR) ob
svetovnem dnevu beguncev je naslikalo temno podobo begunske krize
po svetu. Število ljudi, ki so jih konflikti in kriza pregnali z domov, je
namreč prvič po drugi svetovni vojni preseglo 50 milijonov. Še posebej
vzbuja skrb veliko število otrok, ki so se znašli med njimi (vir: Delo).
Južnemu Sudanu zaradi pomanjkanja hrane grozi lakota
Humanitarne organizacije opozarjajo na vse slabše humanitarne
razmere v Južnem Sudanu in svarijo, da bo tam v vsega nekaj tednih
izbruhnila lakota, če mednarodna skupnost ne bo priskočila na pomoč
z velikimi donacijami za hrano. »Če se bo konflikt v Južnem Sudanu
nadaljeval in ne bo dostavljene več pomoči, bo do avgusta nekatera
območja zajela lakota,« je sporočil britanski odbor DEC, ki združuje 13 humanitarnih
organizacij (vir: Delo).
Položaj Romov v Evropi se slabša
Evropska romska zveza na mednarodni romski konferenci v Murski
Soboti opozarja na diskriminacijo, sovražni govor in segregacijo Romov
(vir: Delo).
Detroit: žeja po vodi in denarju
ZN klicev na pomoč ne dobivajo samo z delov sveta, ki jih pustošijo vojne
in naravne nesreče, včasih pridejo tudi iz bogatih držav, ki jih pustošijo
dolgovi.
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Manj kot trdi dni pred ukrajinskimi predsedniškimi volitvami, v katere

Bankrotirani Detroit ima nekaterih stvari preveč, denimo klateških psov in zapuščenih stavb,
ventile, so aktivisti zahtevali kar posredovanje svetovne organizacije (vir: Delo).

Društvo za Združene narode za Slovenijo, Cankarjeva 1/II, 1000 Ljubljana Telefon + 386 (0)1 251 07 08 E-pošta info@unaslovenia.org Spletna Stran www.unaslovenia.org

nima pa dovolj meščanov, ki bi plačevali račune za vodo. Ker je mesto tisočim začelo zapirati

10.–12. september

Poletne šole o ZN: kompetence mladih za izzive globaliziranega sveta;
več tukaj.

12. avgust

Mednarodni dan mladih; Društvo za ZN za Slovenijo bo ob tej priložnosti
izdalo publikacijo o mladih in OZN ter rezultate raziskave s tega
področja.

24. oktober

Proslave dneva

ZN, na kateri bomo nagradili avtorje najboljših

diplomskih, magistrskih in doktorskih del s področja delovanja OZN.
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ČESA NE SMETE ZAMUDITI

