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UVODNIK
Spoštovane, spoštovani,
z veseljem vam predstavljamo drugi Newsletter Društva za Združene narode za Slovenijo –
pOZNavalec. Poletni meseci niso bili za prostovoljce mladinske sekcije društva nič kaj
dopustniški. Z zavestjo o pomenu ZN je potrebno začeti že zgodaj, zato smo se podali v vrtec
Tinkara. Organizirali smo dve večji enotedenski konferenci: tretje letno srečanje Mreže
mladinskih društev za ZN (UNYANET Summit), ki so se ga udeležili predstavniki članic
mreže, in Poletno šolo o ZN, namenjeno slovenskim študentom.
Medtem nam ni ušlo niti dogajanje na mednarodnem odru, drugo izdajo pa smo tudi tokrat
zaokrožili z napovedmi, kaj od nas pričakujete v kratkem. Pa da vam ne razkrijemo vsega –
več najdete v pOZNavalcu.
Prijetno branje želimo in se kmalu spet oglasimo 
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UTRINKI DOGAJANJA NA DRUŠTVU
Društvo na festivalu nevladnih organizacij LUPA 2013 (Sabina Carli)
Dne 26. septembra 2013 smo prostovoljci mladinske sekcije
društva preživeli na Prešernovem trgu. Tam je namreč potekal
bazar 12. vseslovenskega festivala nevladnih organizacij LUPA
2013, na katerem se je predstavljalo preko 150 nevladnih
organizacij.
Mladinska sekcija društva je tudi letos v svojo predstavitev
vključila publikacije (posebej zanimive so bile Milenijske zgodbe, ki jih je nemalo katera
starejša obiskovalka vzela s seboj za svoje vnuke), ki jih je društvo izdalo v preteklih letih,
predstavitvene letake, ki obiskovalce in obiskovalke pozivajo k aktivni vključitvi v društvo,
obenem pa jih mamilo tudi s sladkimi dobrotami. Kar nekaj je bilo tudi vprašanj, kako se
OZN povezujejo z mladimi. Da smo bili še opaznejši, smo premierno razgrnili tudi našo novo
pridobitev – mobilno informacijsko točko o mednarodnem letu sodelovanja na področju voda.
Raziskava »Mladi in Združeni narodi« (Adriana Aralica)
Na Društvu za ZN za Slovenijo pripravljamo raziskavo
»Mladi in Združeni narodi«, v kateri preverjamo mnenje
mladih o delovanju Združenih narodov (ZN) in njihovo
poznavanje ZN, ideje za večjo povezanost med mladimi in ZN
ter poznavanje delovanja našega društva in predloge za delovanje v prihodnje. K reševanju
ankete vabimo mlade med 15. in 30. letom starosti. Anketo najdete na tej povezavi.
Noč raziskovalcev na Morski biološki postaji v Piranu (Tomaž Čebela)
Z namenom ozaveščanja o pomenu upravljanja z
vodnimi viri in o mednarodnem letu sodelovanja na
področju voda je društvo v sodelovanju s Slovensko
nacionalno komisijo za UNESCO (SNKU) pripravilo sklop
projektov: okroglo mizo ob svetovnem dnevu voda, natečaj
za mobilno informacijsko točko, publikacijo in e-delavnico
o mednarodnem letu sodelovanja na področju voda.
V septembru je izšla publikacija »Več prostora za vode: Publikacija ob mednarodnem letu
sodelovanja na področju voda« in pripravljena mobilna informacijska točka ob mednarodnem
letu voda. Informacijsko točko in publikacijo so organizatorji predstavili javnosti na Noči
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raziskovalcev na Morski biološki postaji v Piranu, kjer so skupaj z
otroci in njihovimi starši raziskovali vodo v njenih stanjih, reke po
Sloveniji ter delovanje Morske biološke postaje. Grafično podobo
nove informacijske točke ob mednarodnem letu sodelovanja na
področju voda je prispevala Nika Domnik.

Delegacija Model United Nations Slovenia Club na SiMUN-u (Blaž Grilj)
Model United Nations Slovenia Club je bil z svojo
delegacijo uspešno zastopan na že 6 izvedbi Slovenian
International Model United Nations (SiMUN). Člani društva
so sodelovali v vseh odborih in trdno zagovarjali stališča
dodeljenih držav. Prikazali so odlično poznavanje tematike,
kakor tudi dobre retorične in pogajalske sposobnosti.
Udeležba na konferenci je bila za člane kluba izjemno koristna, saj so poleg pomembnih
izkušenj iz delovanja odborov in poteka pogajanj pridobili tudi nova poznanstva in
prijateljstva ter tako združili koristno in zabavno, predvsem pa dodatno razširili svoje
poznavanje ZN.
Poletna šola o Združenih narodih uspešno zaključena (Adriana Aralica)
Med 9. in 13. septembrom 2013 je mladinska sekcija Društva za Združene narode (ZN) za
Slovenijo na Fakulteti za družbene vede (FDV) v Ljubljani organizirala Poletno šolo o ZN.
Kot častni govorec je poletno šolo otvoril bivši predsednik
Republike Slovenije prof. dr. Danilo Türk, ki je v uvodnem
predavanju predstavil svoj pogled na vlogo Organizacije združenih
narodov (OZN) pri reševanju aktualnih varnostnih vprašanj v svetu,
zlasti v Siriji, Maliju in tudi v okviru izraelsko-palestinskih
odnosov.
Mag. Emil Ferjančič, vodja Sektorja za globalne izzive na Ministrstvu za zunanje zadeve
(MZZ), je predstavil vlogo Slovenije na področju globalnih izzivov, dr. Melita Gabrič s
Sektorja za človekove pravice na MZZ pa vlogo Slovenije na področju človekovih pravic.
Prvi dan poletne šole se je zaključil s predavanjem prof. dr. Zlatka Šabiča s FDV o nastanku,
strukturi in področjih delovanja OZN.
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V torek so se udeleženci poletne šole srečali z direktorjem Informacijske službe ZN na
Dunaju Janosem Tisovszkim, ki jim je v dopoldanskem predavanju predstavil aktualne izzive
OZN, med katerimi je tudi delo z in za mlade, v popoldanski karierni delavnici pa je
predstavil možnosti zaposlovanja v ZN. Gašper Hrastelj, namestnik Generalne sekretarke
Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, je udeležencem predstavil vlogo UNESCO v
sistemu OZN.
V sredo je program pričel doc. dr. Milan Brglez s FDV s predavanjem o OZN in režimom
varstva človekovih pravic, prof. dr. Maja Bučar s FDV pa je udeležencem predstavila
razvojno sodelovanje. Udeleženci so tretji dan poletne šole zaključili z delavnico o
pogajanjih, ki jo je izvedel prof. dr. Marjan Svetličič s FDV.
V četrtek dopoldne je dr. Marijan Ivanuša, vodja Urada Svetovne zdravstvene organizacije
(SZO) v Sloveniji, predstavil vlogo SZO v sistemu OZN. V popoldanskem dnevu programa
so se udeleženci preizkusili v vlogi delegatov na simulaciji zasedanja Generalne skupščine
ZN na temo razvojne agende po letu 2015, ki jo je vodila Karolina Praček, predsednica Model
United Nations Slovenia Cluba, ki deluje v okviru mladinske sekcije društva.
Petkov program se je začel s predstavitvijo UNICEF-a, ki jo
je pripravila mag. Maša Gorjup, svetovalka izvršnega direktorja
za odnose z javnostmi s Slovenske fundacije za UNICEF.
Poletna šola se je zaključila s pestro debato na delavnici o
milenijskih razvojnih ciljih, ki sta jo izvedli prostovoljki društva
Mojca Kovač in Amadea Jesenovec.
Poletne šole se je udeležilo 50 mladih med 18. in 29. letom. Organizacija združenih
narodov (OZN) pokriva širok spekter delovanja, ki vpliva na življenje vsakega posameznika.
V petih dneh so udeleženci spoznali strukturo OZN, namen, cilje in področja delovanja ter
aktualne izzive mednarodne skupnosti, in sicer skozi seminarje ter interaktivne delavnice in
debate, katerih cilj je bil spodbujanje razmišljanja o globalizaciji družbe in kritične evalvacije
aktualnih problematik današnjega sveta.
Poletne šole o ZN ne bi bilo mogoče izpeljati brez nesebične pomoči naših pokroviteljev:
Informacijske službe ZN na Dunaju (UNIS Vienna), ŠOU v Ljubljani, FDV, Adinara s. p.,
Ahac d. o. o. o., Jagros d. o. o. in SPD d. o. o. Vsem pokroviteljem se iskreno zahvaljujemo!
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Tretje letno srečanje mreže UNYANET pod častnim pokroviteljstvom predsednika
Republike Slovenije g. Boruta Pahorja (Adriana Aralica)
Med 19. in 23. avgustom 2013 je mladinska sekcija Društva za
Združene narode (ZN) za Slovenijo gostila tretje letno srečanje Mreže
mladinskih društev za ZN (United Nations Youth Associations
Network, UNYANET). V sklopu konference je potekala generalna
skupščina mreže in delavnice za izgradnjo zmogljivosti mreže.
V sklopu konference so predstavniki organizacij
članic mreže pregledali preteklo delo, pripravili načrte
za nadaljnje delo, izvolili nov izvršni odbor mreže in
sprejeli nove članice mreže, organizirane pa so bile tudi
delavnice in srečanja. Prvi del konference je potekal na
Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, kjer je
udeležence konference pozdravila prodekanja prof. dr. Maja Bučar. V torek so se udeleženci
konference srečali s častnim pokroviteljem konference predsednikom Republike Slovenije g.
Borutom Pahorjem in z njim razpravljali o aktualnih mednarodnih vprašanjih in vlogi mladih
v demokratičnih procesih. Doc. dr. Boštjan Udovič s Fakultete za družbene vede je izvedel
delavnico o diplomatskem protokolu, član predsedstva UNYANET-a Daniel Hardegger pa
delavnico o vodenju. V sredo so udeleženci konference obiskali Evropsko prestolnico mladih
2013 – Maribor, kjer so si ogledali Evropski kulturni in tehnološki center Maribor – Center
eksperimentov Maribor. V četrtek je potekala delavnica o pogajanjih, ki jo je izvedel prof. dr.
Marjan Svetličič s Fakultete za družbene vede, in o medkulturnem dialogu, ki jo je pripravila
prostovoljka Društva za ZN za Slovenijo Ana Podgornik. V četrtek zvečer so se udeleženci
konference udeležili sprejema na Mestni občini Ljubljana, kjer sta jih nagovorila podžupanja
mag. Tjaša Ficko in podpredsednik Društva za ZN za Slovenijo doc. dr. Milan Brglez. V
petek je potekal sklepni del konference – generalna skupščina, ki se je pričela z video
nagovorom direktorja Informacijske službe ZN na Dunaju g. Janosa Tisovszkega. S sprejetimi
načrti za prihodnje delo mreže se je konferenca uspešno zaključila.
Konferenca je okrepila zmogljivosti mreže in njenih članic ter postavila temelje
prihodnjega sodelovanja in skupnih projektov.
Tretjega letnega srečanja mreže UNYANET ne bi bilo možno izpeljati brez nesebične
pomoči naših pokroviteljev – častnega pokrovitelja projekta predsednika Republike Slovenije
g. Boruta Pahorja in donatorjev: Informacijske pisarne Združenih narodov na Dunaju (UNIS
Vienna), Fakultete za družbene vede, Mestne občine Ljubljana, Vectum d. o. o., Jamnica
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mineralne vode d. o. o., Spirit Slovenija, Ekologov brez meja, ZkotZ d. o. o., Storck Adria d.
o. o, Droga Kolinska d. d., Roiss DVA d. o. o., Vino Falot, Vinske kleti Frelih d. o. o.,
Zavarovalnice Triglav d. d. in Veleposlaništva Nizozemske v Ljubljani. Vsem pokroviteljem
se iskreno zahvaljujemo!
Predstavitev nove spletne strani »Skupaj močnejši« (Boštjan Jerman)
V začetku poletja, junija, je v prostorih Društva za Združene narode za Slovenijo potekala
predstavitev nove spletne strani »Skupaj močnejši« o
Organizaciji združenih narodov (OZN) in vlogi
Slovenije v njej, ki je nastala v sodelovanju Ministrstva
za zunanje zadeve, Ministrstva za izobraževanje,
znanost in šport, Društva za Združene narode in
Informacijske službe OZN (UNIS) na Dunaju. Spletna
stran je 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.
Dogodek je povezoval doc. dr. Milan Brglez, podpredsednik društva, udeležence pa so
nagovorili Matija Vilfan, direktor Urada za razvoj izobraževanja z Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport, veleposlanik Andrej Logar, vodja Sektorja za mednarodne
organizacije z Ministrstva za zunanje zadeve in prek videa direktor Informacijske službe OZN
na Dunaju Janos Tisovszky. Dogodka so se udeležili tudi učenci Osnovne šole Ivana Cankarja
Vrhnika, ki so z učiteljico preizkusili novo spletno stran.
Prve volitve izvršnega odbora Model United Nations Slovenia Club (Karolina Praček)
Tretjega junija 2013 so člani prvega MUN kluba v Sloveniji –
Model United Nations Slovenia Club (MUNSC), ki je bil kot del
mladinske sekcije društva formalno potrjen spomladi, prvič volili
štiri člane izvršnega odbora. Na volitvah so bili potrjeni nova
predsednica MUNSC Karolina Praček (prejšnja glavna delegatka), nov podpredsednik
MUNSC Vid Tomić (prejšnji tajnik), nov glavni delegat Blaž Grilj in nov tajnik Gašper
Kavšek, v izvršnem odboru, sestavljenem iz petih članov, pa kot predsednica mladinske
sekcije društva ostaja Adriana Aralica.
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Društvo v vrtcu Tinkara v Grosupljem (Urška Učakar)
Društvo za Združene narode za Slovenijo se je v petek, 31. maja, podalo v vrtec Tinkara v
Grosupljem. S skupino Mavrica smo ustvarjali na temo varstva
narave.

Po

kratkem

pogovoru

o

spremembah

vremena,

onesnaževanju in domačih vrtovih smo prebrali pravljico z naslovom
Kakšna vročina. Preko zgodbice smo ustvarili plakat o ločevanju
odpadkov, toplogrednih plinih in varovanju narave. Otroci so
pokazali svoje bogato znanje o javnem prevozu in varčevanju z energijo, tako da smo se
marsikaj naučili tudi sami! Za konec smo zapeli še nekaj pesmic, otrokom razdelili
publikacijo Milenijske razvojne zgodbe ter si obljubili, da se še kdaj vidimo.
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UTRINKI IZ SVETA
Sporočila generalnega sekretarja ZN Bana Ki-moona

Generalni sekretar ZN Ban Ki-moon je ob svetovnem dnevu
pripadnikov mirovnih misij ZN, 29. maja,
poudaril, da je letošnji svetovni dan pripadnikov
mirovnih

misij

priložnost,

da

krepimo

osveščenost o razvoju dogodkov na področju prizadevanj za mir ter počastimo tiste, ki so v
zadnjem letu izgubili svoje življenje med služenjem pod modro zastavo (vir: UNIS Vienna).
Ob svetovnem dnevu okolja, 5. junija, je generalni sekretar ZN
dejal, da živimo v svetu izobilja, kjer proizvodnja hrane presega
povpraševanje po njej, a je kljub temu na svetu 870 milijonov ljudi
podhranjenih, pri otrocih pa je zaostajanje rasti tiha pandemija. Če
želimo ustvariti prihodnost, ki si jo želimo, moramo odpraviti to
neenakost in za vsakogar zagotoviti dostop do ustrezne prehrane in podvojiti produktivnost
malih kmetov, ki v državah v razvoju pridelajo večino hrane. Vzpostaviti moramo trajnosten
prehrambni sistem ter pri tem upoštevati morebitne okoljske in gospodarske pretrese (Zero
Hunger Challenge) (vir: UNIS Vienna).
Ob mednarodnem dnevu proti zlorabi drog in nezakonitemu
prometu s prepovedanimi drogami, 26. junija, je Ban Ki-moon sporočil,
da pot zdravljenja od odvisnosti ni lahka, saj zahteva pogum in predanost,
dejavnik uspeha sta tudi sočutje in predanost njihovih mentorjev. Po vsem
svetu droge ogrožajo zdravje in blaginjo mladine in otrok, družin in
skupnosti. Z milijardami dolarjev, ki se ustvarijo z nezakonito preprodajo drog, se hrani
korupcija, krepi moč kriminalnih združb ter širi strah in nestabilnost (vir: UNIS Vienna).
Mednarodni dan Nelsona Mandele, 18. julij, je bil zaznamovan z
globokim razmislekom njegovem življenju in delu. Ban Ki-moon je dejal,
da mu ob njegovem 95. rojstnem dnevu želimo vse najboljše, to pa je hkrati
tudi priložnost, da se ozremo vase, pomislimo na pomoči potrebne in jim
pomagamo (vir: UNIS Vienna).
Letošnje obeleževanje mednarodnega dne mladih,
12. avgusta, se je osredotočilo na migracije mladih. Na
leto zabeležimo okoli 214 milijonov mednarodnih
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migrantov, med katerimi mladi predstavljajo več kot 10 odstotkov. Ban Ki-moon je poudaril,
da vemo premalo o njihovih problemih in izkušnjah (vir: UNIS Vienna).
Vsako leto, 19. avgusta, obeležujemo svetovni dan humanitarnih dejavnosti in se tako
spomnimo na humanitarne delavce, ki so izgubili svoje življenje v času opravljanja službenih
dolžnosti (vir: UNIS Vienna).
Mednarodna organizacija dela (ILO) je ob svetovnem dnevu
boja

proti

otroškemu

delu,

12.

junija,

poudarila

nesprejemljivost zaposlovanja otrok kot pomočnikov na domu.
Opozorila je na nujnost skupnih usklajenih ukrepov tako na
nacionalni kot na svetovni ravni, s katerimi bi izkoreninili
tovrstno zaposlovanje otrok (vir: STA in Dnevnik).
»Svet moram sprejeti takšen, kot je, vendar se moram zavzemati za
takšnega, kot bi moral biti,« je nedavno povedal namestnik generalnega
sekretarja ZN Jan Eliasson občinstvu na Dunaju. V svojem govoru je
izpostavil, da moramo biti tako realisti kot idealisti, če želimo doseči
svoje cilje. Na interaktivni razpravi je govoril o izzivih, s katerimi se ZN soočajo v 21.
stoletju na področju miru, razvoja in človekovih pravic. Razpravo sta organizirala
Mednarodni mirovni inštitut in Diplomatska akademija na Dunaju (vir: UNIS Vienna).
Podsekretar ZN Sven Alkalaj je ob robu Blejskega strateškega foruma
prenesel sporočilo generalnega sekretarja ZN Bana Ki-moona, da bi morali
sistem ZN izboljšati, saj ni popoln, a je še vedno najbolje, kar trenutno imamo
(vir: MMC RTV SLO).

Odposlanec generalnega sekretarja ZN Bana Ki-moona za mladino je
objavil spletno platformo, katere cilj je približati pobude ZN mladim in
omogočati sodelovanje z njimi ne glede na njihovo državo bivanja. Spletna
stran www.un.org/youthenvoy ne bo le zagotavljala novic o delu agencij ZN za in z mladimi,
ampak bo tudi platforma, ki bo mladinskim organizacijam in mladim aktivistom omogočala
spoznavanje možnosti za sodelovanje z različnimi subjekti v sklopu ZN (vir: UN News
Centre).
Ameriški predsednik Barack Obama je svoj govor na splošni razpravi
68. zasedanja Generalne skupščine ZN posvetil predvsem Siriji in Iranu,
precej jasno pa je podal tudi ameriške interese na Bližnjem vzhodu in
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severu Afrike, ki po njegovih besedah nimajo nobene zveze z miselnostjo iz časov hladne
vojne. Generalni sekretar ZN Ban Ki-moon je na današnji otvoritvi splošne razprave 68.
zasedanja Generalne skupščine ZN v New Yorku pozval svetovne voditelje, naj poslušajo klic
zgodovine in odgovorijo na pravične zahteve ljudi, sicer bodo ustanove, ki so bile zgrajene za
neko drugo obdobje, dogodki prehiteli (vir: Dnevnik).
Predsednik Borut Pahor je v svojem nastopu na splošni razpravi 68.
zasedanja Generalne skupščine ZN poudaril pomen svetovne organizacije,
ki je imela v preteklosti veliko uspehov, vendar pa tudi nekatere napake in
pomanjkljivosti. Med drugim je govoril o Siriji, reformah ZN in poudaril
pomen uresničevanja ciljev Milenijske deklaracije (vir: STA).
Septembra je vodenje slovenskih diplomatskih predstavništev v
tujini prevzelo 14 novih veleposlanikov. Stalno predstavništvo pri
ZN v New Yorku vodi veleposlanik Andrej Logar (vir: STA).

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je prejela
nagrado ZN za boj proti korupciji v regionalni skupini Evropa in
Severna

Amerika.

Žirijo

je

prepričala

njihova

pobuda

Supervizor, spletna aplikacija, ki uporabnikom daje vpogled v
tok denarja med javnim in zasebnim sektorjem (Vir: STA).
Na sedežu ZN v New Yorku je za podpis odprta nova
mednarodna pogodba o nadzoru nad trgovino z orožjem.
Med prvimi jo je skupaj z nekaterimi večjimi izvoznicami
orožja in streliva podpisala tudi Slovenija (vir: STA in
Delo).

Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA)
Jukija Amano je posvaril pred pretiranim zadovoljstvom z dosežki v
boju proti jedrskemu terorizmu: napredek, dosežen v zadnjih letih, sveta
ne sme zazibati v lažen občutek varnosti (vir: STA in Dnevnik).
Obsežne gradbene aktivnosti v iranskem vojaškem kompleksu Parčin so morda služile
odstranitvi vseh dokazov o domnevnih jedrskih poizkusih, je dejal vodja Mednarodne
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agencije za jedrsko energijo (IAEA) Jukija Amano: »Morda ne bo mogoče najti česar koli,
čeprav bi nam omogočili dostop.« (vir: STA in Dnevnik)
Zunanji ministri zahodnih držav in njihov iranski kolega Mohamed
Džavad Zarif so se sestali v New Yorku ob robu 68. splošne razprave
Generalne skupščine ZN na pogovorih o iranskem jedrskem programu. Po
sestanku so izrazili presenečenje in zadovoljstvo nad izboljšanim »tonom in odnosom«
nasprotne strani (vir: STA).
Iranski predsednik Hasan Rohani je Izrael pozval, naj pristopi k pogodbi o
neširjenju jedrskega orožja in svoje jedrsko orožje prepusti mednarodnemu
nadzoru. »Nobena država ne bi smela razpolagati z jedrskim orožjem,« je menil
Rohani, čigar država je zaradi svojega jedrskega programa tarča kritik zahodnih
držav (vir: STA).
Na severnokorejski ladji, ki so jo panamske oblasti zasegle v Panamskem
prekopu na poti s Kube, sta bili dve sovjetski bojni letali mig 21. Na ladji so
našli tudi protiletalske rakete in dele orožja, skrite v tovoru sladkorja, je
sporočil predsednik Paname Ricardo Martinelli. Pošiljka bi lahko pomenila kršitev sankcij ZN
proti Pjongjangu (vir: STA).
Madrid razmišlja, da bi spor in vprašanje Gibraltarja
prenesel pred ZN. London zaradi poostrenega nadzora nad
vozili na skupni meji z Gibraltarjem preučuje možne pravne
ukrepe proti Španiji (vir: STA).
Veleposlanik Sirije pri ZN Bašar Džafari je sporočil, da je
Sekretariatu ZN predal dokumente za formalen pristop Sirije h
konvenciji o prepovedi razvoja, proizvodnje, kopičenja in
uporabe kemičnega orožja ter o njegovem uničenju. Na ZN so
prejem dokumentov potrdili (vir: STA).
Sirska državljanska vojna in nemoč mednarodne skupnosti,
da razreši konflikt, sta sprožili nove reke beguncev z
odvzemom skorajda vsakršnega človekovega dostojanstva v
začasnih šotorskih taboriščih. Ikea in UNHCR naj bi jim ga
kanček povrnili s približkom doma v sestavljivih trdnejših
zavetiščih. UNHCR, Agencija ZN za begunce, je objavila poročilo, ki ugotavlja, da smo
predvsem zaradi krize v Siriji v letu 2012 na svetu zabeležili več beguncev ali notranje
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razseljenih oseb kot kadarkoli po letu 1994, ko je bilo veliko pregnanih zaradi razmer na
območju Velikih jezer v Afriki, v nekdanji Jugoslaviji, v Somaliji, Afganistanu, Kavkazu,
Liberiji in Sierra Leone (vir: Dnevnik).
Odbor ZN za pravice otrok je izraelske policijske in vojaške
sile obtožil zlorab palestinskih otrok. Pri zlorabah naj bi šlo med
drugim za mučenje, zapiranje, grožnje s smrtjo, spolne zlorabe v
zaporih ter verbalno nasilje (vir: STA in Dnevnik).
Zunanji ministri EU so se odločili, da vojaško krilo
libanonskega šiitskega gibanja Hezbolah uvrstijo na
seznam terorističnih organizacij, ker je odgovorno za
teroristične napade v Evropi, konkretno za lanski napad na
izraelske turiste v Bolgariji, v katerem je bilo ubitih pet
Izraelcev. Zadržke so imele države, ki prispevajo svoje vojake za tamkajšnjo misijo ZN
UNIFIL. Med njimi je s 14 vojaki tudi Slovenija, ki je izrazila zaskrbljenost, a napovedala, da
odločitve ne bo blokirala (vir: STA).
Izraelski premier Benjamin Netanjahu je obljubil, da se bo s
Palestinci pogajal odkrito in z rešitvijo dveh držav v mislih. Obenem
je sicer dodal, da bo morala tudi palestinska stran pristati na
koncesije ter jamčiti za varnost Izraela in preprečiti nastanek »s
strani Irana podprte teroristične države« na Zahodnem bregu (vir: STA in Dnevnik).
Na splošni razpravi 68. zasedanja Generalne skupščine ZN je nastopil tudi
predsednik Palestincev Mahmud Abas in uvodoma izrazil ponos, da prvič
nastopa kot predsednik države Palestine, ki ji je Generalna skupščina ZN lani
podelila status države opazovalke (vir: STA).
ZN so Vatikan pozvali, naj razkrije podrobnosti primerov več
deset tisoč otrok, ki naj bi jih zlorabili duhovniki. Odbor ZN za
pravice otrok, katerega sedež je v Ženevi, je kot rok za razkritje
informacij postavil 1. november (vir. STA).
Ameriški State Department v svojem zadnjem poročilu o boju
proti trgovini z ljudmi po svetu ocenjuje, da je kar 27 milijonov
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moških, žensk in otrok v suženjskem razmerju, pa naj si bodo to azijske sobarice v Katarju,
otroci na bombažnih nasadih Uzbekistana ali Ukrajinke v bordelih zahodne Evrope (vir: STA
in Dnevnik).
»Medtem ko še naprej stremimo po svetu, ki priznava pravice vseh
ljudi, Dunajska deklaracija in akcijski program, ki sta bila sprejeta na
Svetovni konferenci o človekovih pravicah leta 1993 na Dunaju, še
vedno določata agendo za večino našega dela. Deklaracija je privedla
do zgodovinskega napredka pri krepitvi in varstvu človekovih pravic. Za zadnjih 40 let
predstavlja najbolj pomemben krovni dokument na področju človekovih pravic,« je dejala
visoka komisarka ZN za človekove pravice Navi Pillay na Konferenci o človekovih pravicah
27. in 28. junija. »Deklaracija in akcijski program sta kristalizirala načelo, da so človekove
pravice univerzalne, nedeljive, medsebojno odvisne in povezane. Pojem univerzalnosti se je
trdno zasidral, države pa so zavezane, da človekove pravice uveljavljajo za vse ljudi, ne glede
na politični, gospodarski in kulturni sistem,« dodaja visoka komisarka (vir: UNIS Vienna).
»Poletela bi na Mars, četudi ne bi bilo povratnega leta. Zakaj pa
ne, to je moj poklic. Tam bi imela ogromno za narediti,« pravi
Valentina Tereškova. Pri starosti 76 let ni izgubila niti malo
energije in predanosti za vesoljske polete. Mnogi so nestrpno
pričakovali njen prihod na praznovanje 50. obletnice žensk v vesolju, ki je potekalo junija na
Mednarodnem dunajskem centru (vir: UNIS Vienna).
ZN so pričeli z novo kampanjo »Svobodni in enakopravni«, ki se
zavzema za enakopravnost lezbijk, gejev, biseksualcev in transseksualcev
(LGBT). Kampanja želi povečati ozaveščenost javnosti o problemu
homofobičnega nasilja in diskriminacije ter spodbuditi večje spoštovanje
pravic LGBT oseb (vir: UNIS Vienna).
Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) je ugotovilo, da je
bilo sojenje ruskemu poslovnežu in enemu od najglasnejših kritikov
Kremlja Mihailu Hodorkovskemu nepošteno in sklenilo, da mu mora
Moskva plačati nadomestilo v vrednosti 10.000 evrov (vir: Delo).
Etiopski premier in hkrati predsedujoči Afriški uniji (AU)
Hailemariam Desalegn je ob koncu dvodnevnega vrha AU dejal,
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da sistem Mednarodnega kazenskega sodišča ne deluje in preganja zgolj Afričane (vir: Delo).
Sudan so prizadele hude poplave, ki so zagrenile življenje številnim
prebivalcem te revne afriške države. ZN so sporočili, da se je število
prizadetih prebivalcev povzpelo na 150.000 (vir: STA).
Posebno sodišče za Sierro Leone je v Haagu v pritožbenem postopku
potrdilo 50-letno zaporno kazen, ki jo je nekdanjemu liberijskemu
predsedniku Charlesu Taylorju izreklo zaradi podpiranja vojnih zločinov
in zločinov proti človečnosti med državljansko vojno v Sierri Leone
(vir: STA).
Predstavniki Mednarodnih sodišč za območje nekdanje Jugoslavije in
Ruande (ICTY in ICTR) so v sredo člane Varnostnega sveta ZN
seznanili s svojim delom in zagotovili, da se delo kljub različnim
zamudam bliža koncu. Za uspeh pa bo potrebna nadaljnja podpora
mednarodne skupnosti (vir: STA in Dnevnik).
Predstavniki Bolivije, Kube, Ekvadorja, Nikaragve in Venezuele so
se pritožili pri generalnem sekretarju ZN Banu Ki-moonu zaradi
ravnanja štirih evropskih držav, ki so prepovedale prelet bolivijskega
predsedniškega letala (vir: STA).
Ekipa strokovnjakov na ekspediciji v Maliju ocenjuje, da je
edinstvena kulturna dediščina Timbuktuja v nedavnih spopadih utrpela
še veliko večjo škodo, kot so se sprva bali (vir: RTV SLO).

Voditelji G20 so na zasedanju v ruskem Sankt Peterburgu, ki so ga
zasenčila nesoglasja glede upravičenosti vojaškega posredovanja v
Siriji, ocenili, da ostaja globalno gospodarsko okrevanje »preveč
šibko«, še vedno pa prevladujejo tveganja za nov negativni obrat. Dosegli so tudi napredek v
boju proti davčnim utajam (vir: Dnevnik).
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ČESA NE SMETE ZAMUDITI

Dne 24. oktobra 2013 bomo s proslavo obeležili dan ZN.
Na proslavi bodo nagrajena najboljša diplomska, magistrska
in doktorska dela s področja delovanja ZN.

V ponedeljek, 14. oktobra 2013, bo na sedežu Društva
potekal uvodni sestanek za stare in nove člane MUNSC.
Izvršni odbor bo pripravil krajšo predstavitev dosedanjega
delovanja kluba, predstavil nove smernice delovanja za
prihajajoče študijsko leto ter odgovarjal na vprašanja
prisotnih.
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