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Uvodni nagovor generalnega sekretarja OZN Ban Ki-muna

V dvajsetih letih svojega članstva v OZN je Slovenija veliko prispevala k našemu delu. Njene enote sodelujejo 
v mirovnih operacijah OZN, bila pa je tudi članica Varnostnega sveta in Sveta za človekove pravice. Tudi v svojih 
razvojnih prizadevanjih je naredila zavidljiv korak: medtem ko je bila nekoč sama med prejemnicami pomoči, se 
danes uvršča med donatorice in velikodušno pomaga drugim pri izpolnjevanju njihovih potreb in želja.

Njeno vsestransko delovanje na svetovnem prizorišču izraža odločno podporo slovenske vlade in državljanov 
prizadevanjem OZN za mir, razvoj in človekove pravice. Za njeno predanost sem ji iz srca hvaležen.

Nanjo me vežejo tudi prisrčni spomini iz obdobja 90. let prejšnjega stoletja, ko sem kot veleposlanik Republike 
Koreje z Dunaja pokrival tudi Slovenijo. Ko je po padcu komunizma na tem območju zavel nov veter, je država 
kar prekipevala od pričakovanj, podkrepljenih z zgodovino, kulturo in običaji. Navdušeno sem spremljal, kako so 
si Slovenci gradili gospodarstvo in utrjevali takrat mlado demokracijo.

Ta vtis se je zgolj še okrepil ob mojem naslednjem obisku, takrat že v vlogi generalnega sekretarja OZN. V 
pogovorih z voditelji in tudi z navadnimi ljudmi sem se namreč prepričal, da želijo vsi prispevati k skupni blaginji.

Trdno verjamem, da bodo iz tega priročnika novi rodovi slovenskih učiteljev in učencev črpali navdih, da bodo kot 
državljani sveta delovali na področju OZN. Veselim se že njihovih prispevkov k spoprijemanju z izzivi današnjega 
časa.





Uvodna pojasnila k priročniku 

Dragi mladi bralci in učitelji,

letos mineva dvajset let, odkar je Slovenija vstopila v Organizacijo združenih narodov (OZN). 22. maja 1992 jo 
je Generalna skupščina namreč potrdila za novo članico najpomembnejše mednarodne organizacije, ki danes 
združuje 193 držav po vsem svetu. 

Priročnik najprej razloži namen ustanovitve OZN ter njene cilje in organiziranost danes. Posebej je predstavljeno 
delovanje Slovenije v dvajsetih letih njenega članstva v organizaciji. K dejavnostim na tem področju pomemben 
delež prispeva Društvo za Združene narode za Slovenijo, ki je s svojim delovanjem podpiralo načela, na katerih 
temelji OZN, še v časih, ko Slovenija ni bila samostojna država. 

Opisana so različna področja delovanja OZN, ob tem pa tudi največje institucije, ki se ukvarjajo z njimi. Ob 
vsakem področju smo predstavili tudi dejavnosti Slovenije, ki so bile izvedene v mednarodnem okolju. 

Začeli smo z mednarodnim razvojnim sodelovanjem ter zavzemanjem OZN za uresničevanje človekovih pravic 
po vsem svetu. Gotovo ste že slišali, da je OZN sprejela najpomembnejši mednarodni dokument o človekovih 
pravicah, Splošno deklaracijo človekovih pravic. Poseben poudarek smo namenili tudi izobraževanju in kulturi.

Predstavili smo delovanje OZN pri organizaciji in zagotavljanju humanitarne pomoči ter uveljavljanju mednarodnega 
in humanitarnega prava. Trajnostni razvoj je bil za OZN vedno posebnega pomena, močno pa si prizadeva tudi za 
boj proti podnebnim spremembam, zanesljivo preskrbo s hrano in izboljšanje zdravstva. Priročnik smo sklenili 
s pregledom možnosti, ki jih OZN ponuja vsem tistim, ki jih po končanem šolanju zanima zaposlitev v tej 
organizaciji.

Poglavja so zasnovana enotno: v uvodnem povzetku je zapisano najpomembnejše sporočilo poglavja. Sledijo 
temeljni poudarki, razdeljeni na podpoglavja, ki jih spremlja slikovno in grafično gradivo, in zanimivosti z 
dodatnimi informacijami. Poglavje se konča s posebnim dodatkom, ki je v prvem delu namenjen učencem. V 
rubriki Ali veš lahko preberete zanimive podrobnosti, ki so povezane s temo poglavja. Sledi Slovarček pojmov, 
ki so pogosto neznani. Vprašanja v rubriki V razmislek želijo učence spodbuditi h kritičnemu premisleku o 
pomembnih vprašanjih v svetu in Sloveniji.

Drugi del dodatka je Kotiček za učitelje, ki ponuja nabor zamisli za različne dejavnosti, ki jih lahko učitelji izvedejo 
pri pouku ter tako poglobijo obravnavo posameznih dejavnosti OZN. 

Upamo, da vam bo priročnik v pomoč pri spoznavanju OZN ter vam bo omogočil vpogled v njeno široko delovanje 
ter prizadevanja Slovenije za doseganje njenih ciljev.

Uredniški odbor
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1. OZN

Organizacija združenih narodov (s kratico OZN ali ZN) je mednarodna organizacija, ki 
je nastala leta 1945. Ustanovilo jo je 51 držav, ki so se po drugi svetovni vojni zavezale k 
ohranjanju mednarodnega miru in varnosti, razvoju prijateljskih odnosov med narodi ter 
spodbujanju družbenega napredka, boljšega življenjskega standarda in človekovih pravic.

1. 1 Cilji OZN

OZN imajo štiri temeljne cilje:

• ohranjati mednarodni mir in varnost,

• spodbujati prijateljske odnose med narodi,

• zavzemati se za mednarodno sodelovanje 
z namenom izboljšanja kakovosti življenja 
revnih in ljudi v nerazvitih okoljih, odpraviti 
lakoto, bolezni in nepismenost ter spodbujati 
spoštovanje človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin za vse ljudi,

• delovati kot središče, ki usklajuje prizadevanja 
narodov za doseganje skupnih ciljev.

Zaradi svojega edinstvenega mednarodnega 
značaja in pooblastil, ki izhajajo iz Ustanovne listine 
OZN, lahko OZN ukrepa v številnih zadevah, hkrati 
pa je prostor, kjer lahko države članice izrazijo svoja 
mnenja.

Ustanovna listina OZN

Ustanovna listina opredeljuje cilje in načela 
OZN: ohranjanje mednarodnega miru in 
varnosti, vzdrževanje prijateljskih odnosov med 
narodi, sodelovanje pri reševanju mednarodnih 
gospodarskih, socialnih, kulturnih in humanitarnih 
vprašanj ter širjenje spoštovanja temeljnih 
človekovih pravic in svoboščin. Podpisana je bila 
26. junija 1945 v San Franciscu. Njeno besedilo je v 
celoti dostopno tudi na spletni strani: 
http://www.unaslovenia.org/dokumenti/ulzn.  

1. 2 Struktura in organiziranost OZN

Ustanovna listina OZN določa šest glavnih organov, 
in sicer Generalno skupščino, Varnostni svet, 
Ekonomski in socialni svet, Skrbniški svet, 
Meddržavno sodišče in Sekretariat. Sistem 
OZN je še veliko večji, saj vključuje tudi petnajst 
specializiranih agencij ter številne programe in sklade. 
Svet OZN za človekove pravice s sedežem v Ženevi, 
ki je bil ustanovljen leta 2006 kot naslednik Komisije 
za človekove pravice, je najpomembnejše medvladno 
telo za uveljavljanje in varstvo človekovih pravic. 

Generalna skupščina 
 
Generalna skupščina (v angl. General Assembly) 
je najpomembnejši posvetovalni organ OZN, ki ga 
sestavljajo predstavniki vseh držav članic. V njej se 
razpravlja in sklepa o mednarodnih zadevah, ki so 
opredeljene v ustanovni listini. Naloge OZN izhajajo 
večinoma iz resolucij, ki jih sprejme Generalna 
skupščina. 

Generalna skupščina se sestaja na rednih letnih 
zasedanjih, ta pa se lahko skličejo tudi po potrebi. 
Njeno delo poteka na plenarnem zasedanju in v 
šestih odborih:

• 1. odbor obravnava razorožitvena in varnostna 
vprašanja, 

• 2. odbor obravnava ekonomska, finančna in 
razvojna vprašanja, 

• 3. odbor obravnava človekove pravice in 
socialna, humanitarna ter kulturna vprašanja, 

• 4. odbor obravnava politična vprašanja, mirovne 
operacije in dekolonizacijska vprašanja,

• 5. odbor obravnava administrativno-finančna 
vprašanja in proračun, 

• 6. odbor obravnava mednarodnopravna 
vprašanja.

Slika: Dvorana Generalne skupščine (Vir: UN Photo/Devra 
Berkowitz)
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Odločitve o pomembnih vprašanjih, na primer 
o miru in varnosti, sprejetju novih članic 
in proračunskih zadevah, se sprejemajo z 
dvotretjinsko večino, druge odločitve pa z navadno 
večino. Vsaka država članica OZN ima en glas.

Varnostni svet

Glavna odgovornost Varnostnega sveta (VS, v angl. 
Security Council) je ohranjanje mednarodnega 
miru in varnosti. Sestavlja ga pet stalnih članic 
(Kitajska, Francija, Rusija, Velika Britanija in 
Združene države Amerike) in deset nestalnih članic, 
ki jih izvoli Generalna skupščina za dobo dveh let. 
Vsaka članica sveta ima po en glas. Odločitve o 
postopkovnih vprašanjih se sprejemajo z najmanj 
devetimi glasovi članic od skupaj petnajstih. Za 
odločitve o vsebinskih vprašanjih je potrebnih 
devet glasov, skupaj z glasovi vseh petih stalnih 
članic. Nesoglasje ene od stalnih članic pri sprejetju 
odločitve VS OZN z drugo besedo imenujemo 
veto. V OZN pravkar poteka razprava o reformi 
Varnostnega sveta, v njej pa se države poskušajo 
dogovoriti, kako njegovo sestavo in način dela 
prilagoditi sodobnemu času in razmeram v svetu.

Ekonomski in socialni svet

Ekonomski in socialni svet (v angl. Economic and 
Social Council – ECOSOC) je osrednji organ OZN 
za usklajevanje ekonomskih, socialnih in drugih 
področij, s katerimi se ukvarjajo OZN in njene 
specializirane agencije. Obsega 54 članic, ki se 
volijo za obdobje treh let in so iz vseh regij sveta. 
Glasovanje v njem poteka z navadno večino, vsaka 
članica pa ima po en glas. 

Meddržavno sodišče 

Meddržavno sodišče (v angl. International Court of 
Justice – ICJ) s sedežem v Haagu na Nizozemskem 
je glavni sodni organ OZN. Sodišče rešuje pravne 
spore med državami in izdaja posvetovalna mnenja 
organom OZN in njenim specializiranim agencijam.  

Skrbniški svet

Skrbniški svet (v angl. Trusteeship Council) je bil 
ustanovljen leta 1945, da bi zagotavljal mednarodni 
nadzor nad enajstimi skrbniškimi ozemlji, sedem 
držav članic pa je bilo določenih za njihovo 
upravljanje. Organ je zagotovil, da so se ta ozemlja 
pripravila na samoupravo ali neodvisnost, ki so 
jo dosegla do leta 1994. Njegovo delo se je tako 
končalo, zato je Skrbniški svet spremenil svoj 
poslovnik in se odločil, da se sestane, ko bo to 
potrebno. 

Sekretariat

Sekretariat, ki zaposluje mednarodno osebje po 
vsem svetu, izvaja različna vsakodnevna opravila 
OZN, zagotavlja podporo glavnim organom OZN ter 
upravlja programe in politike, ki so jih ti ustanovili ali 
so se zanje odločili.

Slika: Generalni sekretar OZN Ban Ki-mun (Vir: www.un.org/sg)

Vodi ga generalni sekretar, ki ga imenuje Generalna 
skupščina na priporočilo Varnostnega sveta za 
obdobje petih let, z možnostjo enkratne ponovitve 
mandata. Generalni sekretar je simbol idealov OZN 
in zagovornik interesov vseh ljudi na svetu, še zlasti 
revnih in najbolj ranljivih. Zdajšnji generalni sekretar 
– že osmi po vrsti – je Korejec Ban Ki-mun. Vodenje 
Sekretariata je prevzel 1. januarja 2007.

Naloge Sekretariata so izjemno raznovrstne. Segajo 
od upravljanja mirovnih operacij do posredovanja 
v mednarodnih sporih, spremljanja gospodarskih 
in družbenih gibanj ter problemov, priprave študij 

Slika: Zasedanje Varnostnega sveta OZN (Vir: UN Photo/Evan 
Schneider)
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o človekovih pravicah in trajnostnem razvoju. 
Osebje Sekretariata tudi obvešča svetovne medije 
o delu OZN, prireja mednarodne konference 
o pomembnih svetovnih vprašanjih ter prevaja 
dokumente v uradne jezike OZN.

Generalni sekretar in osebje Sekretariata so 
mednarodni javni uslužbenci, zato za svoje delo 
odgovarjajo OZN, saj delujejo pod prisego, da ne 
iščejo ali sprejemajo navodil od katere koli vlade 
ali zunanje oblasti. V skladu z ustanovno listino je 
vsaka država članica zavezana, da ne bo poskušala 
vplivati na osebje Sekretariata pri opravljanju 
njegovih dolžnosti.

OZN ima sedež v New Yorku, urade pa še v Adis 
Abebi, Bangkoku, Bejrutu, Ženevi, Nairobiju, 
Santiagu in na Dunaju, predstavništva posameznih 
specializiranih agencij pa so tudi drugod po svetu. 

Slika: Prejšnji in zdajšnji generalni sekretar OZN, Kofi Annan in 
Ban Ki-mun (Vir: UN Photo/Paulo Filgueiras) 

1. 3 Kako država postane članica 
OZN 

Članstvo v OZN je v skladu z ustanovno listino 
odprto za »vse miroljubne države, ki prevzamejo 
obveznosti, vsebovane v Ustanovni listini OZN, in 
ki so po presoji Organizacije sposobne in voljne 
spolnjevati te obveznosti«. Priznanje nove države 
ali vlade je lahko le odločitev drugih držav, ki državo 
lahko priznajo ali pa tudi ne. To ponavadi pomeni 
pripravljenost, da z njo vzpostavijo diplomatske 
odnose. OZN torej niso niti država niti vlada.

Države pridobijo članstvo v OZN z odločitvijo 
Generalne skupščine in na priporočilo Varnostnega 
sveta. Če strnemo, je postopek naslednji:

1. Država generalnemu sekretarju predloži vlogo za 
članstvo in uradno pismo, s katerim izjavlja, da 
sprejema obveznosti iz ustanovne listine,

2. varnostni svet vlogo preuči. Vsako priporočilo za 
članstvo mora prejeti najmanj devet od petnajstih 
glasov njegovih članic, vendar nobena od petih 
stalnih članic ne sme glasovati proti vlogi za 
članstvo,

3. če Varnostni svet izda priporočilo za članstvo, se 
to predloži Generalni skupščini v obravnavo. Za 
sprejetje nove članice je potrebna dvotretjinska 
večina glasov držav članic v Generalni skupščini,

4. članstvo začne veljati na dan, ko se sprejme 
resolucija o članstvu.

Trenutno imajo OZN 193 držav članic.

Tabela: Seznam dosedanjih generalnih sekretarjev OZN

Generalni sekretar Država porekla Mandat

1. Trygve Lie Norveška (Evropa) 2. februar 1946–10. 
november 1952

2. Dag Hammarskjöld Švedska (Evropa) 10. april 1953–18. 
september 1961

3. U Tant Mjanmar (Azija) 30. november 1961–31. 
december 1971

4. Kurt Waldheim Avstrija (Evropa) 1. januar 1972–31. 
december 1981

5. Javier Pérez de Cuéllar Peru (Južna Amerika) 1. januar 1982–31. 
december 1991

6. Boutros Boutros Gali Egipt (Afrika) 1. januar 1992–31. 
december1996

7. Kofi Annan Gana (Afrika) 1. januar 1997–31. 
december 2006

8. Ban Ki-Mun Južna Koreja (Azija) 1. januar 2007–
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Shema sistema OZN

Pomožni organi:

Komisija OZN za 
razorožitev

Svet za človekove 
pravice

Programi in skladi 
OZN: 

UNCTAD 
Konferenca OZN 
za trgovino in 
razvoj

UNDP OZN 
Program za razvoj

UNEP OZN 
Program za okolje

UNFPA Sklad OZN 
za prebivalstvo

UN-HABITAT 
Program OZN za 
življenjski prostor

UNHCR Urad 
Visokega 
komisarja/ke za 
begunce

UNICEF
Sklad OZN za 

pomoč otrokom
UNRWA Agencija 

OZN za 
humanitarno 
pomoč in 
zaposlovanje 
palestinskih 
beguncev na 
Bližnjem vzhodu

UN Women 
Agencija OZN za 
enakopravnost 
spolov in 
opolnomočenje 
žensk

WFP Svetovni 
program za hrano

Ustanove za 
raziskovanje in 
usposabljanje:

UNICRI Ustanova 
OZN za 
medregijsko 
raziskovanje s 
področja 
kriminala in 
pravosodja

UNIDIR Ustanova 
OZN za 
raziskovanje na 
področju 
razoroževanja

UNTAE
Ustanova OZN za 

usposabljanje in 
raziskovanje

UNSSC Visoka šola 
za osebje OZN

Drugi subjekti:

UNAIDS Skupni 
program OZN za 
HIV/aids

UNSIDIR 
Mednarodna 
strategija OZN 
za preprečevanje 
nesreč

UNOPS Urad 
OZN za 
projektne 
storitve

Posvetovalno 
pomožno telo
Komisija OZN za 

izgradnjo miru

Sorodne 
organizacije:

CTBTO PrepCom 
Pripravljalna 
komisija 
Organizacije za 
celovito 
prepoved 
jedrskih 
poskusov

IAEA Mednarodna 
agencija za 
atomsko 
energijo

OPCW 
Organizacija za 
prepoved 
kemičnega 
orožja

WTO Svetovna 
trgovinska 
organizacija

Funkcionalne 
komisije:

Preprečevanje 
kriminala in 
kazensko 
pravosodje

Mamila
Prebivalstvo in 

razvoj
Znanost in 

tehnologija za 
razvoj

Družbeni razvoj
Statistika
Položaj žensk
Trajnostni razvoj
Forum OZN za 

gozdove

Regionalne 
komisije:

ECA Ekonomska 
komisija za 
Afriko

ECE Ekonomska 
komisija za 
Evropo

ECLAC 
Ekonomska 
komisija za Azijo 
in Pacifik

ESCWA 
Ekonomska in 
socialna 
komisija za 
zahodno Azijo

Druga telesa:

Odbor za razvojno 
politiko

Odbor 
strokovnjakov za 
javno upravo

Odbor za 
nevladne 
organizacije

Stalni forum za 
vprašanje 
prvobitnih 
ljudstev

Skupina 
izvedencev OZN 
za zemljepisna 
imena

Drugi začasni in 
stalni odbori, 
odbori 
strokovnjakov in 
s tem povezana 
telesa 

Specializirane 
agencije:

ILO Mednarodna 
organizacija dela

FAO Organizacija 
OZN za 
prehrano in 
kmetijstvo

UNESCO 
Organizacija 
OZN za 
izobraževanje, 
znanost in 
kulturo

WHO Svetovna 
zdravstvena 
organizacija

Skupina 
svetovne 
banke

IBRD 
Mednarodna 
banka za obnovo 
in razvoj

IDA Mednarodno 
združenje za 
razvoj

IFC Mednarodna 
finančna 
korporacija

MIGA 
Multilateralna 
agencija za 
zavarovanje 
investicij

ICSID 
Mednarodni 
center za 
reševanje 
investicijskih 
sporov

IMF Mednarodni 
denarni sklad

ICAO 
Mednarodna 
organizacija za 
civilno letalstvo

IMO Mednarodna 
pomorska 
organizacija

ITU Mednarodna 
telekomunikacijska 
zveza
UPU Svetovna 

poštna zveza
WMO Svetovna 

meteorološka 
organizacija

WIPO Svetovna 
organizacija za 
intelektualno 
lastnino

IFAD
Mednarodni sklad 

za kmetijski 
razvoj

UNIDO 
Organizacija 
OZN za 
industrijski 
razvoj

UNWTO 
Svetovna 
turistična 
organizacija

Oddelki in uradi:

EOSG Izvršni 
urad 
generalnega 
sekretarja

DESA
Oddelek za 

ekonomske in 
socialne zadeve

DFS
Oddelek za 

podporo na 
terenu

DGACM Oddelek 
za Generalno 
skupščino in 
upravljanje 
zasedanj

DM Oddelek za 
upravljanje

DPA
Oddelek za 

politične zadeve
DPI
Oddelek za stike z 

javnostjo
DPKO Oddelek za 

mirovne 
operacije

DSS Oddelek za 
zaščito in 
varnost

OCHA Urad za 
koordinacijo 
humanitarnih 
zadev

OHCHR
Urad visokega 

komisarja/ke 
OZN za 
človekove 
pravce

OIOIS Urad za 
notranji nadzor

OLA Urad za 
pravne zadeve

OSAA Urad 
posebnega 
svetovalca za 
Afriko

OSRSG/CAAC 
Urad posebnega 
predstavnika/ce 
generalnega 
sekretarja za 
otroke v 
oboroženih 
spopadih

UNODA Urad za 
razorožitev

UNOG Urad ZN v 
Ženevi

UN-OHRLLS 
Urad visokega 
predstavnika/ce 
za najmanj 
razvite države v 
razvoju brez 
izhoda na morje 
in majhne 
otoške države v 
razvoju

UNON Urad OZN 
v Nairobiju

UNOV
Urad OZN na 
Dunaju

Pomožni organi:

Odbori za boj 
proti terorizmu

ICTR 
Mednarodno 
kazensko 
sodišče za 
Ruando

ICTY 
Mednarodno 
kazensko 
sodišče za 
nekdanjo 
Jugoslavijo

Odbor vojaškega 
štaba

Mirovne operacije 
in politične 
misije

Začasni sankcijski 
odbori

Stalni odbori in 
začasni organi
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ALI VEŠ, DA:

 – je bila ustanovitev OZN prvič omenjena v Atlantski listini leta 1942?
 – se je največ novih članic hkrati (če ne štejemo leta ustanovitve 1945) OZN 
pridružilo leta 1960, in sicer 17?

 – se zasedanja Generalne skupščine udeležujejo tudi predsedniki držav?
 – so uradni jeziki OZN angleški, francoski, španski, ruski, kitajski in arabski 
jezik?

 – je na logotipu OZN zemljevid sveta, ki simbolizira vse ljudi sveta, obdan je z 
oljčnima vejicama, ki sta simbol miru?

 – je bilo prvo zasedanje Varnostnega sveta OZN 17. januarja 1946 v Londonu? 
Tudi pozneje Varnostni svet ni zasedal samo na sedežu OZN v New 
Yorku. Leta 1972 je denimo zasedal v prestolnici Etiopije, leto zatem pa v 
prestolnici Paname. 

SLOVARČEK:

VETO – latinski izraz za nasprotovanje (»prepovedujem!«). Pravica koga, 
da z ugovorom in nasprotovanjem prepreči sprejetje, izpolnitev sklepa, 
zakona ali resolucije. V Varnostnem svetu OZN ima pet stalnih članic znotraj 
petnajstčlanskega sveta pravico do veta.

RESOLUCIJA – dokument o pomembnem vprašanju ali položaju, sprejet 
na sestanku ali zborovanju. Resolucije na primer sprejemajo Generalna 
skupščina, Varnostni svet in drugi predstavniški organi. Običajno so te zgolj 
priporočila državam, resolucije Varnostnega sveta po VII. poglavju ustanovne 
listine pa so za države članice OZN obvezujoče. Z njimi lahko Varnostni svet 
odobri sankcije zoper države ali celo vojaško posredovanje.   

V RAZMISLEK

 – Zakaj je obstoj mednarodne organizacije, kot je OZN, ključen za svetovni 
mir in razvoj?

 – Kako OZN zagotavlja enakopravnost vseh držav?
 – Na kaj najprej pomislite ob imenu OZN?

KOTIČEK ZA UČITELJE

AKTIVNOST 1

Učitelj pripravi organigram sistema OZN, v katerem je prazen prostor za 
vpisovanje najbolj vidnih organov, agencij, skladov in programov OZN. Učenci 
z uporabo literature in/ali spleta izpolnijo manjkajoče informacije: ime organa, 
področje delovanja, naloge itd.
 – Učenci primerjajo svoje izdelke med seboj, učitelj pa ob tem vodi pogovor:
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 – Katero področje delovanja OZN je najbolj raznovrstno?
 – Katero področje delovanja OZN je najbolj odmevno v časnikih?
 – Katero področje delovanja OZN učence najbolj zanima?

AKTIVNOST 2

Učitelj pripravi kronološki pregled razvoja mednarodnega povezovanja v naslednji 
obliki.

Učenci dopolnijo kronološki pregled razvoja OZN tako, da dopišejo opis 
RAZMERE V SVETU.
Ob tem premislijo o naslednjem vprašanju:
 – Katere okoliščine v svetu so vplivale na ustanovitev OZN?
 – Kakšna je bila vloga velesil pri tem?
 – Ali se je vloga OZN skozi zgodovino kaj spremenila?

OBISK SPLETNE STRANI: UN.ORG

1. Učenci obiščejo spletno stran OZN (www.un.org) in poiščejo odgovore na 
naslednja vprašanja:
 – V kolikih jezikih je objavljena spletna stran OZN? Zakaj le v teh?

2. Kliknejo na zapis Welcome in nato izberejo okno Your United Nations/Events 
Calender. 
Ugotovijo: 
a) kateri dogodki se bodo zvrstili v prihodnjem tednu in katerim temam bo v OZN 
namenjene največ pozornosti, 
b) kaj lahko sklepajo o dejavnosti OZN na podlagi dogodkov iz koledarja.
3. Kliknejo na zapis Welcome ter nato izberejo okno Conferences, Meetings, 
Events/UN General Assembly 66th session. Ugotovijo, o čem so odločali 
predstavniki držav na zadnjem zasedanju Generalne skupščine. V pomoč so 
naslovi Resolutions, Agenda itd.

KRITIČNO RAZMIŠLJANJE:

Učenci teden dni spremljajo dnevne novice o dogajanju v svetu, v katerih se 
omenja OZN. 
Učitelj jim v ta namen pripravi učni list z navodili. Učenci zapišejo:
 – dan, ko je bila novica objavljena,
 – državo, v kateri se je dogodek zgodil,
 – kratek opis dogodka (kaj se je zgodilo, kdo je v dogodku sodeloval).

Po koncu ob zapisanem učenci predstavijo svojo ugotovitev, ki zajema:
 – kako so novinarji poročali o dogodku,
 – kaj je bilo v novicah najbolj poudarjeno,
 – kako je bila v novicah omenjena OZN in
 – kaj je bilo povedano o OZN.

Svoj zapis učenci sklenejo s kritičnim premislekom, zakaj danes svet potrebuje 
organizacijo, kot je OZN.

Ustanovitev Društva 
narodov (1919; po prvi 

svetovni vojni)

RAZMERE V SVETU:

Atlantska listina
(1942)

RAZMERE V SVETU:

Ustanovitev ZN (1945)

RAZMERE V SVETU:
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2. 20 LET DELOVANJA SLOVENIJE V OZN
 
Slovenija je članica OZN od leta 1992. OZN največ pozornosti usmerja na vprašanja 
človekovih pravic, mednarodnega prava, podnebnih sprememb in trajnostnega razvoja, 
zelo pa se posveča tudi ohranjanju mednarodnega miru in varnosti. Dejavna je tudi v 
specializiranih agencijah in funkcionalnih komisijah OZN (WHO, UNESCO, UNICEF itd.). 
Že 60 let deluje tudi Društvo za Združene narode za Slovenijo.  

2. 1 Zgodovina vključevanja 
Slovenije v OZN

Slovenija je postala članica OZN 22. maja 1992, 
s potrditvijo Generalne skupščine. S sprejetjem 
v OZN se je končal proces osamosvajanja naše 
države, ki je tako postala suverena, neodvisna in 
mednarodno priznana država. Še pred uradnim 
sprejetjem v OZN je bila Slovenija sprejeta v 
Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), ki deluje 
v okviru OZN.

Članstvo v OZN pomeni sprejemanje mnogih 
pomembnih odgovornosti, vendar po drugi 
strani ponuja številne priložnosti za uveljavitev v 
mednarodnih odnosih. Slovenija deluje v OZN prek 
svojih stalnih predstavništev pri sedežu organizacije 
v New Yorku, Ženevi in na Dunaju. 

Slovenija v okviru OZN poleg vprašanj človekovih 
pravic in mednarodnega prava posebno pozornost 
namenja vprašanju podnebnih sprememb in 
trajnostnega razvoja, reformi Varnostnega sveta in 
obravnavi razorožitvenih vprašanj. Zlasti je dejavna 
pri odpravi protipehotnih min, ki po svetu vsako 
leto zahtevajo veliko žrtev. Leta 1998 je bila tako 
ustanovljena Mednarodna fundacija za razminiranje 
in pomoč žrtvam min (ITF) s sedežem v Sloveniji. 

Pomemben dogodek za Slovenijo je bilo tudi 
sprejetje v Organizacijo ZN za izobraževanje, 
znanost in kulturo (UNESCO) maja 1992; že od 
leta 1991 v RS deluje tudi Slovenska nacionalna 
komisija za UNESCO. 

Slika: Slovesnost ob sprejetju Slovenije v OZN, New York, 22. 
maja 1992 (Vir: UN Photo)

2. 2 Vključevanje Slovenije v delo 
OZN

V prvih letih članstva je Slovenija največ pozornosti 
namenjala vprašanjem kolektivne varnosti, predvsem 
v Varnostnem svetu in Generalni skupščini; v zvezi 
s to tematiko se je zlasti posvečala ohranjanju 
mednarodnega miru in varnosti v jugovzhodni Evropi. 
Njena pozornost je bila usmerjena tudi k vprašanjem 
človekovih pravic in trajnostnega razvoja.

Članstvo Slovenije v OZN je odpiralo vrata 
dejavnejšemu sodelovanju v najpomembnejših 
skladih, agencijah in programih OZN. V Sloveniji 
je bil tako konec leta 1993 ustanovljen Odbor za 
UNICEF (Sklad OZN za otroke), začetki njegovega 
delovanja pa so temeljili izključno na prostovoljnem 
delu članstva in prvega izvršilnega odbora. S 
prevzemanjem vse večjega deleža prodaje voščilnic 
in drugih izdelkov, ki jo je dotlej uspešno izvajalo 
Društvo za Združene narode za Slovenijo, pa so se 
postopoma izoblikovale razmere za bolj profesionalno 
in usklajeno delo. 

Visoki komisar ZN za begunce (UNHCR) je februarja 
1992 odprl predstavništvo v Sloveniji, saj se je zaradi 
vojne vanjo zateklo veliko beguncev iz Hrvaške 
in pozneje tudi iz Bosne in Hercegovine. Danes 
ima UNHCR regionalni urad na Madžarskem, ki je 
pristojen tudi za Slovenijo. 

V OZN so države razdeljene po regionalnih 
skupinah (skupina vzhodnoevropskih držav, 
skupina zahodnoevropskih držav, afriška skupina, 
azijska skupina, skupina latinskoameriških in 
karibskih držav). Slovenija je leta 1996 vstopila v 
vzhodnoevropsko regionalno skupino držav, znotraj 
katere kandidira v voljene organe OZN. 

Pomemben mejnik članstva Slovenije v OZN je 
izvolitev za nestalno članico Varnostnega sveta OZN 
v obdobju 1998–1999. Slovenija je bila tako prvič 
dejavno vključena v oblikovanje in sprejemanje 
odločitev o vprašanjih ohranjanja mednarodnega miru 
in varnosti. Pri iskanju rešitev je izhajala iz načela 
spoštovanja Ustanovne listine OZN in mednarodnega 
prava. 
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Slika: Predsedujoči Varnostnega sveta, tedanji slovenski stalni 
predstavnik pri OZN dr. Danilo Türk, in tedanji generalni sekretar 
OZN Kofi Annan na zasedanju Varnostnega sveta v New Yorku, 
5. novembra 1999 (Vir: Arhiv MZZ) 

Slovenija je leta 1997 prvič sodelovala v mirovni 
operaciji pod vodstvom OZN. Prvi slovenski vojaki 
so delovali v misiji OZN na Cipru, njihove glavne 
naloge so bile opazovanje, nadzor in posredovanje v 
incidentih na razmejitvenem območju med grškim 
in turškim nadzorom otoka. Prvi policisti iz Slovenije 
so sodelovali v mirovni operaciji OZN na Vzhodnem 
Timorju leta 2000. Do danes je v operacijah 
pod vodstvom OZN sodelovalo že več kot 5000 
slovenskih pripadnikov. 

Slika: Generalni sekretar OZN Ban Ki-mun na obisku v Sloveniji, 
2008 (Vir: UN photo)
 
Slovenija si je po izteku nestalnega članstva v 
Varnostnem svetu OZN začela dejavneje prizadevati 
za članstvo v drugih pomembnih organih, agencijah, 
komisijah, skladih in programih OZN. Dvakrat je bila 
članica Izvršnega odbora Sklada OZN za otroke – 
UNICEF (2002–2004), en mandat članica izvršnih 
odborov UNESCO, Programa OZN za razvoj (UNDP) 
ter Sklada OZN za populacijske/demografske 
zadeve (UNFPA).

Bila je tudi članica posvetovalnega odbora Sklada 
OZN za ženske (UNIFEM), naši strokovnjaki so bili 
izvoljeni v Odbor za odpravo diskriminacije proti 
ženskam (CEDAW), Komisijo za mednarodno pravo 
(ILC) in Odbor za pravice invalidov (CRPD). 

Pomemben dogodek v drugem desetletju članstva 
Slovenije v OZN je bila izvolitev v Svet za človekove 
pravice, stalni organ OZN, namenjen celoviti 
obravnavi položaja človekovih pravic po vsem 
svetu. Svet je bil ustanovljen leta 2005 kot eden 
pomembnejših dosežkov 60. zasedanja Generalne 
skupščine OZN. Slovenija je kot njegova članica 
v letih 2007–2010 posebno pozornost namenila 
zavzemanju za pravice najbolj ranljivih družbenih 
skupin, in sicer žensk in otrok. 

2. 3 Kje lahko izveš še več o 
Organizaciji združenih narodov? 

2. 3. 1 … v Društvu za Združene narode 
za Slovenijo! 
Spletna stran društva: www.unaslovenia.org
Cankarjeva 1/II, Ljubljana

Slika: Prostovoljki društva (Vir: Društvo za Združene narode 
za Slovenijo, Martin Brumec)

Društvo za Združene narode za Slovenijo je 
bilo ustanovljeno leta 1951 kot organizacija, ki 
podpira OZN v njeni vlogi varuha svetovnega 
miru in stabilnosti. Glavni cilj društva je 
obveščanje javnosti o načelih, ciljih in 
dejavnostih OZN. V ta namen prireja predavanja 
in okrogle mize, proslave, nagradne natečaje in 
ekskurzije. 
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Društvo že vrsto let posebno pozornost 
namenja mladim, zlasti osnovnošolcem, in zato 
zanje pripravlja številne dejavnosti, prek katerih 
se izobražujejo na področju človekovih pravic. 
S tem naj bi se povečala njihova občutljivost za 
vprašanja v zvezi z enakopravnostjo, svobodo, 
duševno in telesno integriteto ter varnostjo. 

Društvo ima v knjižnici veliko kakovostne 
strokovne literature na temo človekovih pravic, 
ki jo lahko člani in drugi obiskovalci prebirajo v 
čitalnici, večino pa si je mogoče tudi izposoditi. V 
njegovi knjižnici je mogoče najti tudi izdaje, ki so 
prilagojene mlajšim bralcem, čeprav je največ 
knjig namenjenih starejšim ali bolj motiviranim 
mladostnikom, predvsem kot pomoč pri pisanju 
referatov in seminarskih nalog. Društvo že več 
let skrbi za spletne strani (www.unaslovenia.
org), na katerih poleg objav dogodkov ponuja 
tudi izobraževalne vsebine. V okviru založniške 
dejavnosti društvo prevaja strokovno literaturo 
ter dokumente in publikacije OZN.

Slika: Stojnica društva na Festivalu Lupa 2011 (Vir: Društvo za 
Združene narode za Slovenijo, Martin Brumec)

Društvo je v zadnjih letih na osnovnih šolah 
izvedlo več delavnic, na katerih so z otroki, 
učenci in dijaki predstavljali problematiko 
človekovih pravic. 

Slika: Značka Organizacije klubov OZN Slovenije (Vir: Simon
Konobelj) 

V društvu ugotavljajo, da se mladi najbolj 
množično odzovejo na nagradne razpise, 
zato vsako leto ob dnevu človekovih pravic 
organizirajo natečaj za likovna, literarna in 
fotografska dela za osnovnošolce in dijake, ki 
je osredotočen na eno od človekovih pravic. 
Ker večina učiteljev pripravo izdelkov za natečaj 
vključi v svoje učne ure, v društvu natečaj vidijo 
kot priložnost, da se s problematiko človekovih 
pravic seznani kar najširši krog otrok.

Izvedena sta bila tudi dva razpisa za otroške 
zgodbe na temo razvojnih ciljev tisočletja. 
Njun glavni namen je bil z zgodbami najmlajše 
ozaveščati o svetovnih problemih (revščina, 
neenakopravnost itd.), na katere opozarja osem 
razvojnih ciljev tisočletja. Z zgodbami se želi 
otrokom v Sloveniji predstaviti tudi temnejša 
podoba sveta, v katerem njihovi vrstniki še 
nikoli v življenju niso v rokah držali prave žoge, 
kjer je šolanje za nekatere nedosegljivo, in ne 
»nujno zlo« in v katerem je mnogo otrok zaradi 
naravnih nesreč ostalo brez domov. Najboljše 
otroške zgodbe so objavljene v publikaciji in na 
spletni strani milenijske kampanje, kar je prvi 
korak pri odpravljanju primanjkljaja na področju 
literature na temo človekovih pravic, ki je 
namenjena otrokom.

V okviru drugih projektov so pripravljene še 
druge dejavnosti za mlade, na primer natečaj 
za kratke filme na temo miru za mladostnike in 
delavnica o človekovih pravicah.
ipd. Najboljše otroške zgodbe so objavljene 
v publikaciji in na spletni strani milenijske 
kampanje, kar predstavlja prvi korak pri 
odpravljanju primanjkljaja na področju literature 
na temo človekovih pravic, ki je namenjena 
otrokom. 

2. 3. 2 … v Slovenj Gradcu!

Slovenj Gradec je od leta 1989 kot edino slovensko 
mesto nosilec častnega naziva glasnik miru OZN, 
in tako sodi v ugledno družbo mest z vseh celin, ki 
so si ta naziv prislužila s prizadevnim delovanjem 
za mir na različnih področjih družbenega življenja. 
Mesto, ki je bilo v svoji bogati zgodovini vselej 
majhno, a močno kulturno središče, ki je presegalo 
meje svoje kotline, so kot prostor povezovanja 
močno zaznamovale mednarodne prireditve, 
ki so se v njem zvrstile od prve razstave Mir, 
humanost in prijateljstvo med narodi leta 1966 pod 
pokroviteljstvom takratnega generalnega sekretarja 
OZN U Tanta iz Burme. Ob likovnih razstavah se je 
v Koroški galeriji likovnih umetnosti skozi desetletja 
izoblikovala pomembna stalna zbirka umetniških 
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del, Slovenj Gradec pa je svojo podobo in identiteto 
mesta tesno povezal z delovanjem v prizadevanjih 
za mir, kulturo nenasilja in sožitje v širšem 
slovenskem okolju in mednarodnih povezavah. 
Predstavniki občine so dejavni v mednarodnem 
združenju mest glasnikov miru, med drugim so bili 
več mandatov člani izvršnega odbora in gostitelji 
redne letne konference združenja. V mestu vsako 
leto prirejajo odmeven natečaj za otroško literarno 
in likovno delo na teme z jasnim mirovniškim 
sporočilom ter tradicionalni Mirovniški festival na 
dan OZN. Dejavnostim lokalne skupnosti se vrsto 
let pridružujejo še Klub za UNESCO Slovenj Gradec 
ter učenci Prve osnovne šole, članice nacionalne 
mreže UNESCO šol ASP-net . Prav mladi s svojimi 
prizadevanji zagotavljajo, da bo Slovenj Gradec tudi 
v prihodnje živel s svojim poslanstvom.  

Slika: Listino o imenovanju Slovenj Gradca za mesto Glasnik 
miru je 19. septembra 1989 podpisal generalni sekretar OZN 
Pérez de Cuéllar. Na ta dan Slovenj Gradec praznuje svoj 
občinski praznik (Vir: Občina Slovenj Gradec)

2. 3. 3 … v slovenskih splošnih knjižnicah!

Splošne knjižnice v Sloveniji in po svetu so vidni 
glasniki, spodbujevalci in izvajalci načel in vrednot 
OZN. Hranijo številna gradiva, ki govorijo o pomenu 
in vlogi OZN vse od njenega nastanka: Dokumenti 
človekovih pravic, Vzgoja mladine za razumevanje 
med narodi, Svet po meri otrok, OZN in človek so 
samo nekatere od knjig, ki jih v knjižnicah najdete 
o tej tematiki. 

Hkrati so knjižnice posebno pomembne zaradi 
poslanstva, ki ga imajo, tako pri nas kot po vsem 
svetu. Eden od ciljev OZN je namreč odločen 
boj za vključitev vseh prebivalcev tega sveta 
v globalni dialog, kar pomeni boj za to, da je večina 
svetovnega prebivalstva pismena. Pismenost 
danes ne pomeni samo, da znamo brati, torej 
smo bralno pismeni, ampak da znamo uporabljati 
informacije ter informacijsko in komunikacijsko 
tehnologijo, torej smo informacijsko pismeni. 

Splošne knjižnice pomagajo pri vključevanju 
vsakega posameznika v globalni dialog: 
z zagotavljanjem prostega dostopa do tiskanega 
gradiva, s širjenjem informacijske pismenosti in 
s sodelovanjem v programih za boj proti različnim 
vrstam nepismenosti ter z omogočanjem uporabe 
informacijske tehnologije – računalnikov so 
knjižnice vrata v svet 21. stoletja, ki jih povezujejo 
Delorsovi stebri, ki zavezujejo vse članice 
Organizacije ZN za izobraževanje, znanost in kulturo 
(UNESCO). Samo družba, ki se ves čas uči, je 
porok za razvoj in odgovorno sprejemanje odločitev 
posameznika in družbenih skupin.

Knjižnice so razširjene po vsem svetu, v različnih 
družbah in kulturah na različnih stopnjah razvoja. 
Čeprav so v posameznih okoljih različno razvite, 
imajo vendarle nekaj skupnega: zagotavljajo dostop 
do znanja, informacij in iz domišljije porojenih del, 
ki so na voljo vsem članom skupnosti, ne glede 
na raso, narodno pripadnost, starost, spol, vero, 
jezik, invalidnost, socialni položaj, zaposlitev in 
stopnjo izobrazbe. Zato imajo pomembno vlogo 
pri razvoju in ohranjanju demokratične družbe, saj 
posamezniku zagotavljajo dostop do obsežne in 
bogate zbirke znanja, idej in mnenj.

Ob pomoči knjižnic in gradiva, ki je v njih na voljo 
in predstavlja veliko večino človekove ustvarjalnosti 
in znanj ter je neomejeno dostopno vsakemu 
posamezniku, bo lahko človeštvo ustvarilo tak svet, 
v katerem bodo človekove pravice in svoboščine 
nekaj povsem samoumevnega.

2. 3. 4 ... v Slovenskem filmskem arhivu pri 
Arhivu Republike Slovenije!

Slovenski filmski arhiv pri Arhivu Republike 
Slovenije (SFA) med več kot osem tisoč filmi 
hrani tudi nekaj filmov o OZN. Pripravila jih je prav 
OZN z namenom, da celoviteje predstavi samo 
organizacijo in njeno delovanje. Filmi so večinoma 
dostopni v angleškem jeziku.  

V nadaljevanju predstavljamo kratke povzetke 
nekaj kratkih filmov (trajanje največ 25 minut), ki so 
na voljo v SFA. Po dogovoru je mogoč tudi ogled 
predstavljenih filmov s skupino učiteljev ali skupino 
učencev:

Izziv in obljuba / The Challenge and the Promise                                 
Prikaz uvajanja pomoči z novimi tehnologijami 
v tretjem svetu, predvsem v Afriki in Aziji, na 
področju šolstva, kmetijstva, zdravstva, kovinske in 
grafične industrije ter varstva kulturnih spomenikov, 
med njimi Abu Simbla v Egiptu in Angkor Vata v 
Kambodži.                                              
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Delavnica miru / Workshop for Peace                           
Obisk v palači OZN v New Yorku ter prikaz 
arhitekturnega pomena zgradbe in njenega 
poslovanja.         

Priprava gradbišča / Clearing the Way                         
Pogled na New York iz zraka, utrip velemesta z 
značilnimi hišami, pred katerimi ljudje posedajo 
na stopniščih, otroci se brezskrbno igrajo, tudi v 
gradbeni jami, kamor pridejo gradbinci in začnejo 
pripravo na gradnjo palače OZN, pred tem pa 
otrokom še razložijo osnove urbanizma, jih povabijo 
v arhitekturne biroje ter in jih peljejo na sladoled.    

Varnostni svet / The security council                         
Delovanje Varnostnega sveta OZN in reševanje 
kriznih žarišč v petdesetih letih dvajsetega 
stoletja, vojne za neodvisnost Indonezije, arabsko-
palestinske vojne, korejske vojne in krize v Kongu.

OZN - največja potreba / The  first Priority    
Zemeljski globus, prikaz različnih ras in načinov 
življenja, suše in naravnih nesreč, razlik med revnim 
in bogatim svetom ter pomoči OZN revnemu 
prebivalstvu našega planeta v hrani, kmetijski 
mehanizaciji, z zatiranjem škodljivcev in cepljenjem 
goveda.                             

Kongo: pot v prihodnost / Congo - The way 
ahead
Mesto v Kongu, ples tamkajšnjih plemen, slike 
sužnjev iz preteklosti, plantaže in izkoriščanje 
rudnih bogastev, vojne in vstaja proti kolonialnim 
gospodarjem ter posledično velik zastoj v 
gospodarstvu, ki ga v OZN skušajo ublažiti 
s šolanjem domačinov za vodenje države in 
gospodarskih družb.    
 

2. 3. 5 ... na spletni strani UNIS-a!

Slika: Internetna stran UNIS (Vir: http://www.unis.unvienna.org/
unis/index.html)

Informacijska služba Urada OZN na Dunaju (The 
United Nations Information Service  – UNIS) je 

odgovorna za stike z javnostmi in je Informacijski 
center OZN za Avstrijo, Madžarsko, Slovaško in 
Slovenijo. Spletna stran je v slovenskem jeziku 
dostopna na naslovu: 
www.unis.unvienna.org/unis/index.html.

2. 3. 6 … v avdiovizualni knjižnici!

Avdiovizualna knjižnica za mednarodno pravo OZN  
je bila ustanovljena leta 2008 in je brezplačno 
dostopna na internetu na naslednjem naslovu: 
www.un.org/law/avl. Knjižnica je vir visoko 
kakovostnih prispevkov s področja mednarodnega 
prava, ki so lahko podlaga za usposabljanje in 
raziskovanje s področja OZN. Avdiovizualna 
knjižnica sloni na treh stebrih: (1) zgodovinski 
arhiv, ki vsebujejo dokumente in avdiovizualno 
gradivo, ki se nanašajo na pogajanja in sprejemanje 
pomembnih pravnih instrumentov pod okriljem 
OZN, (2) predavanja uglednih mednarodnih 
pravnikov z vsega sveta o praktično vseh temah 
mednarodnega prava in (3) raziskovalna knjižnica, 
ki ponuja  povezave do mednarodnih pogodb, 
znanstvenih prispevkov, publikacij in drugih 
pomembnih dokumentov OZN. 
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2.4 Ibrahim Nouhoum – moja zgodba

Ko sem dobil  štipendijo za študij v takratni Socialistični 
federativni republiki Jugoslaviji, niti v sanjah nisem 
pomislil, da bom pristal v Sloveniji. Iskreno povedano, 
o njej še nisem slišal, nič vedel, poznal sem glavno 
mesto takratne Jugoslavije, slišal sem o voditelju Titu, 
slišal sem za Sarajevo, kraj, ki je bil usoden za začetek 
prve svetovne vojne, za nogometna kluba Crveno 
zvezdo in Partizan (v moji domovini, Maliju, so klub 
Crvena zvezda po radiu v francoščino prevedli kot 
»Étoile Rouge de Belgrade«).

Jugoslavija je bila znana po Gibanju neuvrščenih, v 
katerem so delovale tudi številne afriške države. Takratni 
predsednik Republike Mali Modibo Keita je bil zelo 
dejaven v tem gibanju in na to smo bili zelo ponosni. 
Tudi pozneje je Mali kot država članica OZN negoval 
dobre odnose z vsemi svetovnimi političnimi bloki ne 
glede na ideologijo, tako da je bilo njegovo delovanje v 
OZN in še zlasti v Gibanju neuvrščenih dokaj naravno in 
samoumevno, tudi v tistih časih hladne vojne in delitve 
med vzhodnim in zahodnim blokom.

Usoda je hotela, da sem prišel študirat v tako 
oddaljeno državo. To je zelo velik izziv za vsakega 
mladega človeka. V drugi državi, ki je drugačna od 
rojstne zaradi drugega jezika, drugačnih kulturnih 
navad in podnebja, je treba na novo reševati uganke 
preživetja. Tako sem torej na hladen decembrski dan 
s kolegi pristal v Ljubljani. Gospod, ki nam je ponudil 
štipendijo, nas je toplo sprejel, njegov izraz ob srečanju 
s prvim afriškim študentom (še posebno iz Malija) je na 
naše skoraj zamrznjene obraze narisal nasmeh.

Novica, da v Ljubljano (imena nisem niti znal izgovarjati) 
prihaja večja skupina malijskih študentov in drugih 
študentov iz Afrike, je bila sprejeta z odobravanjem. 
Zveza afriških študentov je bila tedaj zelo aktivna, 
njena sestava je že spominjala na Organizacijo afriške 
enotnosti. Posebno doživetje je bilo, ko so se Afričani 
srečali in spoznali tako daleč od domovine. Ampak 
največji izziv je bilo priti v stik z domačini, zaradi 
neznanja slovenskega jezika je bilo na tesnejše stike 
treba še malo počakati. To je bil čas, ko je bilo treba 
izkoristiti svojo sposobnost sporazumevanja z mimiko 
in gestami, še posebno v trgovinah. Jezikovno oviro je 
treba v tuji državi čim prej premagati.

Znanje slovenskega jezika je pozneje omogočilo 
sodelovanje s klubi OZN v Sloveniji in Mednarodnim 
klubom prijateljstva. Slovenski jezik nam je olajšal 
tudi sporazumevanje z drugimi študenti iz Afrike in 
drugih držav sveta ter nas združil. Navzočnost malijskih 
študentov v Sloveniji, Zveza afriških študentov, Klub 
mednarodnega prijateljstva in klubi OZN v Sloveniji so 
poskrbeli za družbeni stik z domačini.

Slika: Ibrahim Nouhoum z učenci OŠ Martina Krpana, Ljubljana, 
11. januar 2012 (Vir: prof. Zdenka Schauer) 

Klubi OZN so bili združeni v mrežo, ki je delovala 
v osnovnih šolah, in prek njih smo imeli priložnost 
predstaviti svoje dežele. Ugotovili smo, da domačini 
skoraj nič ne vedo o naših državah, veliko je bilo 
stereotipov. Prek klubov OZN (in zgoraj omenjenih 
organizacij) smo obiskovali osnovne in srednje šole 
ter celo občine. Še posebno mladi v klubih OZN so bili 
izredno dovzetni za spoznavanje drugih kultur in navad. 
Njihovi poletni in zimski tabori so bili zelo obiskani, z 
veseljem sem se jih udeleževal. Razpoloženje je bilo 
zelo prijateljsko, torej v duhu ciljev OZN. Učenci so se 
pomerili v znanju iz zemljepisa, zgodovine in delovanja 
organov OZN. Srečevali so se učenci z različnih koncev 
Slovenije.

Klubi OZN v Sloveniji so izvajali to, kar danes učeno 
imenujemo globalno učenje. Prav gotovo so bila 
prizadevanja za večkulturni dialog koristna. V šolah po 
Sloveniji sem imel tudi sam priložnost predstaviti svojo 
domovino. Razlagal sem jim o njeni legi, kulturnih 
značilnostih in izzivih na poti razvoja. Poleg znanja 
so učenci razvijali duha prijateljstva in solidarnosti z 
drugimi narodi. 

Številni strokovnjaki v Sloveniji so pridobili veliko 
znanja v okviru klubov OZN in Kluba mednarodnega 
prijateljstva ter Društva za ZN za Slovenijo, ki deluje še 
danes. Nikakor ne smem pozabiti na vlogo prijaznega 
osebja v pisarni Društva za ZN za Slovenijo, ki skrbi, 
da ljudje pridejo v stik s publikacijami OZN in drugih 
mednarodnih organizacij. Njihovo delovanje je zelo 
pomembno za slovensko mladino. Danes ima že veliko 
drugih nevladnih organizacij podobne cilje kot Društvo 
za ZN za Slovenijo, tako da ni več težko spodbujati 
idealov OZN. Sodelovanje Ministrstva za zunanje 
zadeve z nevladnimi organizacijami je zelo spodbudno.

Danes sem soustanovitelj zavoda Mednarodni 
afriški forum, ki deluje v duhu večkulturnega dialoga, 
trajnostnega razvoja ter sodelovanja med afriškimi 
državami in Slovenijo.
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ALI VEŠ, DA: 

 – Je bila Slovenija sprejeta v OZN 22. maja 1992 kot njena 176. članica? Švica 
je denimo članica OZN postala šele leta 2002. Kot zadnja, 193. članica je bil 
v OZN sprejet Južni Sudan. Ob ustanovitvi je OZN štela 51 držav.

 – Ker je bila Slovenija sprejeta v OZN 22. maja 1992, na ta dan vsako leto 
praznujemo dan slovenske diplomacije?

 – Je Slovenija ob sprejetju v OZN tedanjemu generalnemu sekretarju OZN 
Butrosu Butrosu Galiju podarila kopijo situle – bronaste posode iz 6. 
stoletja pr. n. št., najdene v Vačah, skoraj geometričnem središču današnje 
Slovenije? V prostorih OZN so darila držav razstavljena ves čas, eno najbolj 
prepoznavnih daril je OZN podaril Luksemburg – kip kovinske pištole z 
zavozlano cevjo kot simbol miru.

 – Se lahko vsak učenec vključi v Društvo za Združene narode za Slovenijo?

SLOVARČEK 

DRŽAVA ČLANICA OZN – lahko nastopa in glasuje na vseh zasedanjih 
Generalne skupščine, lahko kandidira in je izvoljena v organe OZN, v njih 
pa lahko daje tudi predloge za razpravo. Država članica mora spoštovati 
pravila delovanja organizacije ter plačevati članarino. Slovenija plačuje več kot 
2 milijona ameriških dolarjev v redni proračun OZN, v proračun za mirovne 
operacije pa med 6 in 7 milijonov. 

V RAZMISLEK

 – Zakaj si Slovenija prizadeva za dejavno delovanje v sistemu OZN?
 – Kako mednarodno delovanje Slovenije v sistemu OZN vpliva na njeno 
podobo v svetu?

KOTIČEK ZA UČITELJE

AKTIVNOST 1

Učitelj pripravi preglednico, ki jo nato učenci dopolnijo posamično ali v parih. 
Iz besedila v tem poglavju izpišejo konkretne primere sodelovanja Slovenije v 
OZN in njenih programih, agencijah ali skladih. 

Dejavnosti ZN Konkretni primeri delovanja Slovenije

Človekove pravice

Mir in varnost v svetu

Trajnostni razvoj

Izobraževanje in kultura

AKTIVNOST 2

Učitelj učencem da navodila za igro vlog: naloga učencev je, da zaigrajo 
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srečanje zasedanja Generalne skupščine leta 1992, ko je bila Slovenija sprejeta 
med članice OZN. Dva učenca zaigrata predstavnika Slovenije – predsednika 
države in zunanjega ministra – ter na zasedanju predstavita svoje argumente, 
zakaj Slovenija kandidira za članico OZN in kako lahko prispeva k uresničevanju 
ciljev organizacije. Drugi učenci zaigrajo predstavnike drugih držav in navajajo 
svoje argumente za sprejetje Slovenije ali proti njemu. 

AKTIVNOST 3

Učitelj učencem predstavi zgodbo Ibrahima Nouhouma, ki je iz Malija prišel v 
Slovenijo kot študent. Učenci ob njegovi zgodbi ugotavljajo:
S katerimi težavami se srečuje nekdo, ki se odloči preseliti v drugo okolje?
Kakšna je bila izkušnja g. Nouhouma z Društvom za ZN za Slovenijo?

OBISK SPLETNE STRANI: UNASLOVENIA.ORG

1. Učenci obiščejo spletno stran Društva za ZN za Slovenijo: www.unaslovenia.
org. S klikom na Nagradni razpisi društva lahko ugotovijo, kateri razpisi so 
trenutno odprti, in se nanje prijavijo.

2. S klikom na Navigacija/Novice/Društvene novice učenci ugotovijo:
 – Katere dogodke je društvo organiziralo v zadnjih mesecih?
 – S katerimi področji delovanja OZN so bili ti dogodki povezani?

3. S klikom na UNAS na Wikipediji učenci preberejo predstavitev društva. 
Premislijo, katere informacije o društvu bi želeli še prebrati v predstavitvi. 
Pripravijo predlog in ga pošljejo društvu.

OBISK SPLETNE STRANI: NEWYORK.PREDSTAVNISTVO.SI

S klikom na Prioritete RS na 66. zasedanju Generalne skupščine OZN se odpre 
dokument, ki ga učenci preberejo, nato pa izpišejo področja dejavnosti OZN, ki 
jih je Slovenija določila za najpomembnejša.

OBISK KNJIŽNICE:

Učenci pri pouku ali za domačo nalogo obiščejo najbližjo enoto splošne knjižnice 
in spoznajo, kakšna gradiva vse so na voljo o OZN. Ob pomoči knjižničarja ali 
učitelja se poučijo, kako najti dodatna gradiva, ki so povezana s poslanstvom 
OZN – od strokovnih, poljudnih do leposlovnih knjig, ki govorijo o temeljnih 
človekovih in otrokovih pravicah, do spoznavanja položaja otrok in mladine 
v drugih državah sveta … Poiščejo  lahko tudi revije (otroške, mladinske in 
strokovne), filme in glasbo.

KRITIČNO RAZMIŠLJANJE:

Učenci po prebranem besedilu ocenijo, ali je bila Slovenija v preteklosti dovolj 
dejavna v sistemu OZN. 
Bi bila lahko bolj dejavna? Bi na katerem od področij morala biti bolj dejavna?
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3. OZN IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE
 
Večina ljudi se ne zaveda, da se približno 70 odstotkov dela, ki ga opravijo organi, 
agencije, komisije in programi OZN, usmerja v spodbujanje družbenega napredka in 
izboljšanje blaginje ljudi po vsem svetu. OZN razvoj razume kot:
– živeti dolgo in zdravo življenje, 
– biti izobražen, 
– imeti dostojen življenjski standard, 
– imeti vse možnosti za aktivno sodelovanje v družbenem življenju svoje skupnosti.  

3. 1 Kaj je mednarodno razvojno 
sodelovanje?

Dosegati razvoj pomeni širjenje človeških 
potencialov in človekovih svoboščin, kar je bistveno 
več kot le povečevanje prihodkov. Razvoj ni mogoč 
brez odprave revščine, lakote, nepismenosti in 
bolezni. Ljudje, ki živijo v revščini, imajo omejene 
možnosti dostopa do mnogih storitev, ki so 
prebivalcem razvitih držav samoumevne, na primer 
do šolanja ali zdravstvenih storitev. Če imamo 
dostojen življenjski standard, nam ta omogoča 
uresničevanje naših želja in sanj. O človekovih 
pravicah pogosto razmišljamo šele, ko spoznamo, 
da bi moral vsak imeti enake možnosti za razvoj 
vseh svojih sposobnosti.

Slika: Otroci v državah v razvoju (Vir: UN Photo/Kibae Park)

Razvoj je oviran ali se ustavi, ko pride do nasilnih 
spopadov, se kršijo človekove pravice ali načela 
pravne države. Upočasnjen ali ustavljen razvoj lahko 
povzroči izbruh vojne.

Mednarodno razvojno sodelovanje razvitih 
držav je usmerjeno v podporo gospodarskemu, 
političnemu in socialnimu razvoju držav v razvoju oz 
partnerskih držav. Razvite države so se na različnih 
najvišjih mednarodnih forumih zavezale določen 
odstotek svojega proračuna nameniti partnerskim 
državam, kajti razvoj teh držav bo pripomogel ne 

le k izboljšanju življenjskih razmer v teh državah, 
temveč bo blaginja teh držav prispevala tudi k 
večji uravnoteženosti med še vedno bogatejšim 
severom in revnejšim jugom.

Če želimo, da ima razvoj dolgoročne pozitivne 
posledice, mora biti trajnosten. Zagotavljanje 
trajnostnega razvoja pomeni, da bodo zemeljski 
viri, ki jih uporabljamo za spodbujanje gospodarske 
rasti, na voljo tudi prihodnjim rodovom. Trenutno 
se osredotočamo na grožnje, ki jih prinašajo 
podnebne spremembe v svetu. Te nas opozarjajo, 
kako se lahko človekove svoboščine in razvoj 
človeške družbe upočasnijo ali nazadujejo zaradi 
gospodarske rasti in razvoja, ki ne upoštevata 
okoljskih vprašanj.

Generalni sekretar OZN Ban Ki-mun je podnebne 
spremembe označil za moralni izziv naše 
generacije. Če ne bomo ukrepali za zmanjšanje 
njihovega vpliva, se bo neenakost med bogatimi in 
revnimi še povečala. Ljudje, ki živijo v revščini, se 
bodo znašli v še večji stiski. 

3. 2 Razvojni cilji tisočletja

Leta 2000 so se na vrhu OZN sestali svetovni voditelji, 
da bi pripravili načrt za izboljšanje kakovosti življenja v 
državah v razvoju. Vse države so podpisale Deklaracijo 
tisočletja (v angl. Millennium Declaration), ki velja 
za prvi mednarodno dogovorjeni okvir za odpravo 
svetovne revščine, lakote, bolezni in neenakosti. S 
podpisom deklaracije so vse države »potrdile, da 
imajo poleg njihove posamične odgovornosti do lastne 
družbe tudi kolektivno odgovornost, da varujejo načela 
človekovega dostojanstva, enakosti in pravičnosti še 
na svetovni ravni. Kot voditelji imamo torej dolžnost, 
da poskrbimo za vse ljudi na svetu, še posebej pa 
za najbolj ranljive, kamor sodijo tudi otroci, katerim 
pripada prihodnost.«
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Slika: Generalni sekretar OZN v vasi Mwandama v Malaviju (Vir: 
UN Photo/Evan Schneider) 

Za uresničitev načel iz Deklaracije tisočletja je bilo 
oblikovanih osem razvojnih ciljev. Poznamo jih kot 
razvojne cilje tisočletja (tudi milenijske cilje), ki 
pozivajo k odpravi temeljnih vzrokov revščine in 
neenakosti do leta 2015. 

Razvojni cilji tisočletja so več kot le zaveza, so 
hkrati načrt za boj proti mnogim težavam sveta 
z globalnim partnerstvom za razvoj. Cilji so med 
seboj tesno povezani, in če želi neka država doseči 
enega, mora delovati tudi v smeri uresničevanja 
drugih. Kot primer lahko navedemo izboljšanje 
zdravja otrok, ki ga ni mogoče doseči brez 
zagotavljanja čiste vode. Prav tako ni mogoče 
okrepiti vloge žensk, če dekletom ne zagotovimo 
enakopravnega dostopa do osnovnošolskega 
izobraževanja.

Vseh osem razvojnih ciljev tisočletja se glasi (več o 
njih na: www.milenijski-cilji.org): 

1. izkoreniniti skrajno revščino in lakoto,

 
2. doseči univerzalno osnovnošolsko izobrazbo, 

 
3. zagotoviti enakost med spoloma in opolnomočiti 
ženske,

 
4. zmanjšati smrtnost otrok, 

 
5. izboljšati zdravje mater,

6. boriti se proti virusu HIV/aidsu, malariji in drugim 
boleznim,

7. zagotoviti okoljsko varnost,

8. vzpostaviti globalno partnerstvo za razvoj. 
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ALI VEŠ, DA:

 – Več informacij o razvojnih ciljih tisočletja lahko najdeš na spletni strani: 
www.milenijski-cilji.si?

 – Se je v letih 2005–2008 delež prebivalcev, ki so živeli z manj kot 1,25 
ameriškega dolarja na dan, kar je manj kakor en evro, povsod po svetu 
zmanjšal, čeprav je še vedno znašal 22 odstotkov?

 – Na vsem svetu 8. marca praznujemo dan žena?

V RAZMISLEK

 – Ali so razvojni cilji tisočletja po tvojem mnenju dosegljivi do leta 2015?
 – Kateri od ciljev je po tvojem mnenju nedosegljiv? Utemelji svoje mnenje.

KOTIČEK ZA UČITELJE

AKTIVNOST 1

Učitelj učence razdeli v osem skupin in jim predloži zapise o razvojnih ciljih 
tisočletja. Vsaka skupina preuči enega od ciljev in nato izdela predstavitev, 
v kateri cilj predstavi z naslednjimi dejstvi (npr. v obliki miselnega vzorca, 
plakata, elektronskih prosojnic):
 – konkreten cilj,
 – dejstva, ki dokazujejo, da je napredek očiten, in/ali dejstva, ki ovirajo 
napredek pri doseganju cilja, 

 – stanje v Sloveniji.

AKTIVNOST 2

Učenci preučijo prizadevanja Slovenije za doseganje posameznih ciljev (več 
na:  www.milenijski-cilji.si).
 – Premislijo, kaj lahko Slovenija še naredi za dosego teh ciljev.
 – Zapišejo svoje predloge ter jih utemeljijo.

OBISK SPLETNE STRANI: UNASLOVENIA.ORG

Učenci obiščejo spletno stran Društva za OZN za Slovenijo: www.unaslovenia.
org. S klikom na Povezave/Milenijski razvojni cilji ugotovijo, kolikšen napredek 
je bil doslej dosežen pri uresničevanju zastavljenih ciljev.
 – Pri vsakem cilju izpišejo, kakšno je stanje v Sloveniji.
 – Pri vsakem cilju izpišejo, kako Slovenija pomaga pri doseganju posameznega 
cilja.

KRITIČNO RAZMIŠLJANJE:

Učenci premislijo, kako lahko k doseganju razvojnih ciljev tisočletja prispevajo 
bogate in kako revnejše države. Kaj lahko vsak posameznik stori za doseganje 
teh ciljev?
Na spletni www.unaslovenia.org izberejo Aktiviraj se; tu se lahko seznanijo z 
možnostmi, ki jih predlaga Društvo za ZN za Slovenijo. 
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4. DELO OZN NA PODROČJU MIRU IN VARNOSTI
 
V uvodu (preambuli) v Ustanovno listino OZN je zapisano, da so bili Združeni narodi 
ustanovljeni z namenom »obvarovati bodoče rodove pred strahotami vojne, ki je dvakrat 
v življenju našega rodu prizadejala človeštvu nepopisno trpljenje«. Glavni organ, ki je v 
OZN pristojen za ohranjanje mednarodnega miru in varnosti, je Varnostni svet, vendar 
imajo pomembno vlogo pri sprejemanju odločitev ter pomoči pri reševanju oboroženih 
spopadov tudi drugi organi, na primer Generalna skupščina in Sekretariat. 

4. 1 Kaj ogroža mir in varnost

Slika: Simbol nenasilja, ki ga je Luksemburg podaril OZN (Vir: UN 
Photo)

Varnostni svet je glavni organ za vzdrževanje 
mednarodnega miru in varnosti. Ima pet stalnih članic – 
Kitajsko, Francijo, Veliko Britanijo, Rusko federacijo in ZDA 
in deset nestalnih članic, ki jih izvoli Generalna skupščina 
za dobo dveh let. 

OZN je zrasla iz ruševin druge svetovne vojne, pozneje 
se je soočala z nenehno jedrsko grožnjo med hladno 
vojno ter številnimi regionalnimi spori. Danes poleg 
vojaških spopadov mir in varnost med drugim ogrožajo 
revščina, kriminal, lakota, uničevanje okolja, šibke 
demokratične institucije in kršitve človekovih pravic. Vse 
našteto je pogosto v središču notranjih in mednarodnih 
napetosti.

Leta 2004 je tedanji generalni sekretar OZN Kofi Annan 
oblikoval skupino strokovnjakov, ki je določila šest skupin 
dejavnikov, ki ogrožajo mednarodni mir in varnost v 
sodobnem svetu:

• gospodarska in družbena tveganja, med drugim 
revščina, nalezljive bolezni in uničevanje okolja, 

• meddržavni spori, 

• notranji spori, med drugim državljanske vojne, 
genocid in druga grozodejstva, 

• jedrsko, radiološko, kemično in biološko orožje, 

• terorizem, 

• mednarodni organizirani kriminal. 

Mir in varnost sta ogrožena tudi, če so demokratične 
institucije šibke ali jih celo ni, zato OZN pomembno 
prispeva k njihovi krepitvi v več kot petdesetih državah 
po svetu. Danes lahko govorimo o splošno razširjeni 
demokraciji, saj ljudje s svobodnimi volitvami izberejo več 
vlad kot kadar koli prej v zgodovini.

4. 2 Mirovne operacije OZN

Skozi zgodovino OZN so se kot pomembno sredstvo 
vzpostavljanja in ohranjanja mednarodnega miru razvile 
mirovne operacije. Pripadnike mirovnih operacij OZN 
pogosto poimenujemo »modre čelade«, in sicer zaradi 
svetlo modrih pokrival, ki jih nosijo vojaki. Ti zagotavljajo 
varnost in državam pomagajo k miru. 

Slika: Pripadniki mirovnih operacij OZN na Haitiju pomagajo otrokom 
(Vir: UN Photo/Eskinder Debebe)

Na splošno delimo mirovne operacije OZN na:
 – tiste, ki jih z mandatom OZN izvajajo druge regionalne 
organizacije (npr. EU, NATO). Imenujemo jih 
»mednarodne operacije in misije«, kar je najširši pojem 
za operacije, ki jih izvaja katera koli organizacija;

 – tiste, ki delujejo pod neposrednim poveljem OZN. 
Glede na mandat – to so naloge, ki jim jih določi 
Varnostni svet – v grobem razlikujemo med 
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operacijami za ohranjanje miru in operacijami za 
izgradnjo miru.

Slika: Igralec George Clooney v vlogi glasnika miru pri ozaveščanju o 
delovanju modrih čelad na severu Demokratične republike Kongo v 
Afriki (Vir: UN Photo/Marie Frechon)

4. 2. 1 Operacije za ohranjanje miru

Slika: Zemljevid mirovnih operacij OZN (Vir: prirejeno po podatkih OZN)

Operacije OZN za ohranjanje miru pomagajo sprtim 
državam, da si lahko ustvarijo pogoje za trajen mir. 
Ohranjanje miru (v angl. peacekeeping) je pomembna 
dejavnost OZN, ki temelji na mednarodnem sodelovanju.
Operacije OZN za ohranjanje miru sledijo trem osnovnim 
načelom:

• soglasja vseh strani v sporu,

• nepristranskosti,

• neuporabe sile, razen v primeru samoobrambe in 
obrambe mandata. 

Vojake, policiste in civiliste v mirovne operacije prispevajo 

države članice OZN. Te tudi financirajo njihovo delovanje 
s prispevki v poseben proračun. Danes je število 
pripadnikov mirovnih operacij najvišje v zgodovini OZN, 
kar pomeni, da je treba zanje zagotoviti več sredstev, 
osebja in opreme kot kadar koli v preteklosti.

Trenutno poteka šestnajst mirovnih operacij OZN na 
štirih celinah. 

Kako deluje Slovenija v OZN na področju miru in 
varnosti?

Svoje pripadnike v mirovne operacije prispeva več 
kot 110 držav. Slovenija sodeluje v operacijah pod 
neposrednim vodstvom OZN ter tudi v tistih, ki jih z 
mandatom OZN vodita EU in NATO. V preteklosti je 
pretežno sodelovala v operacijah pod vodstvom Nata. Do 
danes je v mednarodnih operacijah in misijah sodelovalo 
že več kot 5000 slovenskih vojakov, policistov in civilnih 
strokovnjakov za posamezna področja. 

Slika: Slovenski vojaki pomagajo otrokom v mirovni operaciji 
OZN v Libanonu. (Vir: Ministrstvo za obrambo)

Slovenska vojska je v mirovni operaciji prvič sodelovala 
leta 1997, ko je svoje pripadnike napotila na humanitarno 
operacijo ALBA v Albaniji; operacija je potekala pod 
vodstvom Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi 
(OVSE), a z mandatom OZN. Še istega leta je napotila 
vojake v  mirovno operacijo OZN na Cipru. Vzporedno 
z njo je svoje poslanstvo v svetu začela izvajati tudi 
slovenska policija. Leta 1997 so prvi slovenski policisti 
sodelovali v operaciji MAPE v Albaniji, ki jo je vodila 
tedanja Zahodnoevropska unija. 

Danes je težišče delovanja slovenskih pripadnikov 
v mednarodnih operacijah in misijah na Kosovu in v 
Afganistanu, delujejo pa še v Bosni in Hercegovini, 
Libanonu, Siriji, Somaliji, Srbiji in Makedoniji. V januarju 
2012 je bilo v mednarodnih operacijah in misijah 424 
vojakov in 21 policistov. Največ slovenskih vojakov danes 
sodeluje v operaciji pod vodstvom Nata – KFOR na 
Kosovu, kjer je trenutno tudi največ slovenskih policistov, 
in sicer v operaciji pod vodstvom Evropske unije – 
EULEX.  

MINUSTAH
Haiti

UNMIL
Liberija

UNOCI
Slonokoščena
 obala

MONUSCO
Demokratična 
republika Kongo

UNMISS
Južni Sudan

UNIFSA
Abyei, Sudan

UNTSO
Bližnji vzhod

UNMIT
Timor  - Leste

UNAMOGIP
Indija in Pakistan

UNAMA
Afganistan

UNDOF
Sirija

UNIFIL
Libanon

UNFICYP
Ciper

UNMIK
Kosovo

UNAMID
Darfur, Sudan

MINURSO
Zahodna Sahara
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4. 2. 2 Operacije za izgradnjo miru

Slika: V mirovnih operacijah OZN sodeluje vse več žensk (Vir: UN 
Photo/Marie Frechon)

Operacije za izgradnjo miru (v angl. peacebuilding 
operations) so namenjene v pomoč državam in 
območjem, ki jih pestijo vojne, pri prehodu iz vojnega 
stanja v mir. Ko se spopadi končajo, države pogosto 
potrebujejo pomoč pri obnovi državnih institucij, ki so 
odgovorne za vzdrževanje javnega reda in miru (na 
primer usposabljanje novih policistov), ter zdravstvenih, 
izobraževalnih in drugih javnih storitev, ki jih je vojna 
onesposobila. Tovrstne operacije lahko vključujejo 
tudi dejavnosti, kot so razorožitev, demobilizacija in 
vključevanje nekdanjih borcev in beguncev nazaj v 
družbo ter nadzor nad izvedbo volitev. V središču 
izgradnje miru je pogosto načrt, kako znova zgraditi 
državo, ki bo zmožna reševati spore po mirni poti, zaščititi 
prebivalce in zagotoviti spoštovanje človekovih pravic.

Operacije za izgradnjo miru, ki jih imenujemo tudi 
politične misije, so imele pomembno vlogo pri 
dejavnostih OZN v Kambodži, Salvadorju, Gvatemali, 
Mozambiku, Liberiji, Bosni in Hercegovini, Sierri Leone, 
Kosovu in Timorju  - Leste (nekdanjem Vzhodnem 
Timorju).

4. 3 Razorožitev 

Z razvojem mednarodnega humanitarnega prava so v 
okviru OZN nastali pomembni mednarodni sporazumi, 
ki prepovedujejo ali omejujejo uporabo nekaterih 
vrst orožja. Razorožitev in nadzor nad oborožitvijo sta 
pomembna dejavnika zagotavljanja mednarodnega miru 
in varnosti, stabilnosti in preglednosti. 

Za Slovenijo sta še posebno pomembni konvenciji, 
ki prepovedujeta uporabo, proizvodnjo in prodajo 
protipehotnih min in kasetnega streliva – orožja, ki še 
dolgo po prenehanju oboroženih spopadov povzroča 
žrtve in poškodbe med civilnim prebivalstvom ter 
onemogoča razvoj in obnovo. Slovenija je v teh 
prizadevanjih še zlasti dejavna prek Mednarodnega 
skrbniškega sklada za okrepitev človekove varnosti (ITF), 
ki ima sedež na Igu pri Ljubljani.

Slika: Prepogosto so žrtve protipehotnih min otroci, tudi ta deklica 
v Demokratični republiki Kongo (Vir: osebni arhiv Arneja Hodaliča)

Mednarodni skrbniški sklad za okrepitev 
človekove varnosti (ITF)
Sedež: Ig pri Ljubljani
Spletna stran: www.itf-fund.si

Mednarodni sklad zbira finančna sredstva, s katerimi 
financira projekte razminiranja in pomoči žrtvam min. 
Doslej mu je uspelo zbrati več kakor 350 milijonov 
dolarjev, od tega so več kot 150 milijonov prispevale 
ZDA. S tem denarjem je ITF financiral zdravljenje 1200 
invalidov, med njimi največ otrok žrtev min ali drugih 
neeksplodiranih ubojnih sredstev (neeksplodiranih 
bomb, granat, kasetnega streliva ipd.). Žrtve min so 
največkrat invalidi, saj po nesreči praviloma ostanejo 
vsaj brez ene noge ali ene roke. Zdravljenje je v večini 
primerov potekalo na Univerzitetnem inštitutu za 
rehabilitacijo v Ljubljani. ITF je poleg tega financiral 
čiščenje miniranih območij v Bosni in Hercegovini, Črni 
gori, na Hrvaškem, v Makedoniji, Srbiji in v državah zunaj 
območja Zahodnega Balkana. Skupno mu je uspelo 
očistiti več kot 115 milijonov kvadratnih metrov z minami 
onesnaženih območij v državah Zahodnega Balkana in 
2,5 milijona kvadratnih metrov na Južnem Kavkazu. V 
njegovih programih se je šolalo kar 850 strokovnjakov za 
medicinsko rehabilitacijo in strokovnjakov za razminiranje. 
ITF je financiral programe za preprečevanje nesreč, ki 
jih povzročajo mine in druga neeksplodirana ubojna 
sredstva, v katerih je sodelovalo osemdeset tisoč ljudi. 
Mednarodni sklad je tako postal največji in najuspešnejši 
projekt Slovenije na humanitarnem področju.
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ALI VEŠ, DA:

 – Je mednarodni dan pripadnikov modrih čelad 29. maja zato, ker se je na ta 
dan leta 1948 začela prva mirovna operacija OZN (UNTSO) na Golanskem 
višavju med Egiptom in Sirijo? Ta deluje še danes, v njej pa sodelujejo tudi 
trije slovenski vojaki.

 – So pripadniki mirovnih operacij OZN leta 1988 prejeli Nobelovo nagrado za 
mir?

 – V sodobnem času otroci po vsem svetu niso le žrtve oboroženih spopadov, 
ampak v njih žal tudi sodelujejo? Po ocenah OZN se v oboroženih spopadih 
bojuje več kot 250.000 dečkov in deklic, mlajših od 18 let, nekateri so stari 
komaj sedem let. Konvencija OZN o otrokovih pravicah, ki je bila sprejeta 
1989, prepoveduje uporabo otrok v oboroženih silah držav.

 – Je bilo med vsemi pripadniki v mirovnih operacijah OZN v letu 2005 samo 
1,5 % žensk, leta 2010 pa že 3,3 %? Delež žensk je višji med policisti, ki 
sodelujejo v misijah OZN – 8,7 % v letu 2010, medtem ko je bil njihov delež 
med vojaki v istem letu le 2,4 %.

 – Je do leta 2012 v mirovnih operacijah OZN življenje izgubilo skoraj 3000 
pripadnikov, največ iz Indije – 143?

 – V mirovne operacije OZN v letu 2012 največ pripadnikov prispevajo Bangladeš 
(več kot 10.000), Pakistan (več kot 9000) in Indija (več kot 8000)? Izmed 
evropskih držav jih največ prispeva Francija (več kot 1000). 

 – Več kot 70 % vojakov in policistov pod zastavo OZN deluje na afriški celini?
 – Generalni sekretar OZN lahko imenuje tudi tako imenovane glasnike miru? 
To so znane osebnosti, ki lahko s svojim zgledom prispevajo k širjenju ciljev 
in dejavnosti OZN. V letu 2008 je bil za glasnika miru izbran ameriški igralec 
George Clooney, ki je dejaven predvsem pri ozaveščanju o delovanju modrih 
čelad. Med drugim so bili za glasnike miru v preteklih letih izbrani tudi Stevie 
Wonder, Charlize Theron, Michael Douglas, Luciano Pavarotti in Mohamed 
Ali.

SLOVARČEK:

SANKCIJE – ukrepi zoper državo kršiteljico miru z namenom ohranjanja 
mednarodnega miru in varnosti, ki jih lahko sprejme Varnostni svet. Ti so 
ekonomske narave, saj prepovedujejo državi kršiteljici trgovino z nekaterimi 
izdelki (orožjem in luksuznimi dobrinami) ter omejujejo gibanje in poslovanje 
njenih prebivalcev (finančno poslovanje in potovanje v tujino). Sprva so bile 
sankcije splošne narave in so obsegale gospodarstvo celotne države, zaradi 
njihovega negativnega vpliva na civilno prebivalstvo pa jih je Varnostni svet 
prilagodil tako, da se zdaj nanašajo zgolj na vodstvo države, ki krši mednarodni 
mir in varnost (v angl. targeted sanctions).  

KOLEKTIVNA VARNOST – je sredstvo zagotavljanja mednarodnega miru in 
varnosti, ki preprečuje in omejuje meddržavne spore. Pojem kolektivne varnosti 
se je prek različnih mehanizmov udejanjil samo v Društvu narodov in pozneje v 
OZN. Za delovanje sistema kolektivne varnosti je ključnega pomena soglasje za 
kolektivno, tj. skupno posredovanje.

CIVILIST – iz latinščine civis, državljan. Kdor je v civilu, torej ni v uniformi.

DEMOBILIZACIJA - prehod oboroženih sil in gospodarstva iz vojnega stanja v 
mirnodobno.

29



V RAZMISLEK

 – Kako bi bilo mogoče v svetu preprečiti vojne spopade?
 – Ali sodelovanje slovenskih pripadnikov v mirovnih operacijah krepi varnost v 
Sloveniji? Svoj odgovor utemelji.

KOTIČEK ZA UČITELJE

AKTIVNOST 1 

Učenci se razdelijo v skupine ter primerjajo cilje, sestavo pripadnikov ter 
organiziranost delujočih operacij OZN. Podatke najdejo na www.un.org/en/
peacekeeping/Peacekeeping operations/Current peacekeeping operations. 
Vsaka skupina pripravi predstavitev izbrane operacije: 
 – cilj mirovne operacije (Mission Home),
 – vodstvo operacije (Leadership),
 – podatki o pripadnikih (Facts and Figures).

AKTIVNOST 2 

Učenci se vživijo v predstavnika OZN, ki mora pripraviti in izvesti mirovno operacijo 
v namišljeni deželi, ki se je znašla v vojni s sosednjo državo. Pripravijo simulacijo 
mirovne operacije, pri čemer pripravijo:
 – oris stanja v namišljeni deželi,
 – predlog za nabor pripadnikov modrih čelad,
 – načrt za delo modrih čelad,
 – načrt za delo policijskih enot,
 – načrt za delo civilnih pripadnikov mirovne operacije ter določitev njihovih ciljev.

Na koncu svoje delo predstavijo.

OBISK SPLETNE STRANI: UN.ORG/EN/PEACEKEEPING

1. Učenci obiščejo spletno stran OZN: www.un.org/en/peacekeeping, izberejo 
Peacekeeping operations, nato pa Latest news. Poiščejo odgovore na naslednja 
vprašanja:
 – Na katere dele sveta se novice nanašajo?
 – Kakšno sporočilo prinašajo?

2. Učenci obiščejo spletno stran OZN: www.un.org/en/peacekeeping, izberejo 
Peacekeeping operations, nato pa Past peacekeeping operations. Ugotovijo:
 – V katerih delih sveta so delovale mirovne operacije?
 – Kje jih je delovalo največ?
 – Kje so se operacije izvajale v Evropi?

KRITIČNO RAZMIŠLJANJE:

Slovenija podpira mirovne operacije, saj v njih sodelujejo tudi pripadniki slovenske 
vojske in policije pa tudi civilni pripadniki. (O sodelovanju slovenskih vojakov 
in policistov lahko učenci najdejo več informacij na spletnih straneh: www.
slovenskavojska.si/mednarodno-sodelovanje/mednarodne-operacije-in-misije in 
www.policija.si/index.php/mednarodno-sodelovanje/mednarodne-civilne-misije).

Učenci premislijo, ali je reševanje vojnih žarišč z mirovnimi operacijami, ki jih izvaja 
OZN, uspešno. Svoj odgovor utemeljijo s primeri. 
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5. ČLOVEKOVE PRAVICE IN OZN
 
OZN je najpomembnejša mednarodna organizacija, ki se ukvarja s temeljnimi pravicami 
in svoboščinami posameznikov. V njej nastajajo in se razvijajo nove norme na področju 
človekovih pravic, hkrati pa se nadzoruje njihovo uresničevanje v državah članicah. 
Njihovo varstvo je temelj učinkovitega in pravičnega gospodarskega in družbenega 
razvoja. Človekove pravice so ključno vodilo pri zagotavljanju mednarodne humanitarne 
pomoči tistim, ki se znajdejo v najhujši stiski zaradi posledic vojn, naravnih nesreč ali 
gospodarskih kriz. Najpomembnejši mednarodni dokument s tega področja, Splošno 
deklaracijo človekovih pravic, je Generalna skupščina OZN sprejela 10. decembra 1948.

5. 1 Dokumenti OZN 

Človekove pravice so pogosto zapisane in zaščitene 
s pravom, in sicer s pogodbami, običajnim 
mednarodnim pravom, splošnimi načeli in drugimi 
viri mednarodnega prava. Pravo človekovih pravic 
torej vlade obvezuje, da delujejo na določen način 
oziroma se vzdržijo nekaterih dejanj z namenom 
spodbujanja ter varovanja človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin posameznikov ali skupin.

5. 1. 1 Splošna deklaracija človekovih pravic

Slika: Naslovnica Splošne deklaracije človekovih pravic s 
preambulo (Vir: UN Photo)

Splošna deklaracija človekovih pravic je ključen 
dokument, saj pred tem pravice in svoboščine 
posameznika še nikoli niso bile tako podrobno 
opredeljene. Prvič v zgodovini je bilo mednarodno 
dogovorjeno in priznano, da se človekove pravice 
in temeljne svoboščine nanašajo na vsakogar in 
so prisotne vsepovsod. Še danes deklaracija vpliva 
na življenja ljudi, je zgled za številne mednarodne 
pogodbe in deklaracije, njena določila pa so 
vključena v ustave in zakonodajo številnih držav. 
Deklaracija je najbolj znan in najpogosteje citiran 
dokument o človekovih pravicah na svetu.

Načela človekovih pravic: 

Načelo univerzalnosti, ki ga je prvič poudarila 
prav Splošna deklaracija človekovih pravic 
leta 1948, je temelj prava človekovih pravic. 
Človekove pravice so prirojene in pripadajo 
vsakomur, ne glede na narodnost, kraj bivanja, 
spol, nacionalno ali etnično pripadnost, barvo 
kože, vero, jezik ali katero koli drugo osebno 
okoliščino. Vsi imamo enake človekove pravice, 
brez razlikovanja. 

Medsebojna odvisnost in nedeljivost: 
Vse človekove pravice so nedeljive, medsebojno 
povezane in soodvisne, pa naj gre za 
državljanske in politične pravice, kot so pravica 
do življenja, enakost pred zakonom in svoboda 
izražanja, ekonomske, socialne in kulturne 
pravice, kot so pravica do dela, socialne varnosti 
in izobraževanja, ali pa kolektivne pravice, 
kot sta pravica do razvoja in samoodločbe. 
Napredek pri eni pravici omogoča napredek pri 
drugih. Prav tako odvzem ene pravice negativno 
vpliva na druge.

Enakopravnost in nediskriminacija: 
Nediskriminacija je eno najpomembnejših 
načel mednarodnega prava človekovih pravic. 
Vsebujejo ga vse pomembnejše pogodbe 
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o človekovih pravicah in je osrednja tema 
nekaterih mednarodnih konvencij o človekovih 
pravicah, kot sta Mednarodna konvencija 
o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije 
(CERD) in Konvencija o odpravi vseh oblik 
diskriminacije žensk (CEDAW). Načelo velja za 
vsakogar in v povezavi z vsemi človekovimi 
pravicami in svoboščinami. Hkrati prepoveduje 
diskriminacijo na podlagi ‘seznama’, ki 
zajema neizčrpno število kategorij, kot so 
spol, rasa, barva kože in tako naprej. Načelo 
nediskriminacije je dopolnjeno z načelom 
enakosti, ki je navedeno v 1. členu Splošne 
deklaracije človekovih pravic: »Vsi ljudje se 
rodijo svobodni in imajo enako dostojanstvo in 
enake pravice.«

Pravice in hkrati dolžnosti: 
Človekove pravice zajemajo pravice in 
dolžnosti. Države zato prevzemajo obveznosti 
in dolžnosti v skladu z mednarodnim pravom 
z namenom spoštovanja, varovanja in 
uresničevanja človekovih pravic. Obveznost 
spoštovanja tako pomeni, da države ne smejo 
omejevati človekovih pravic ali posegati v 
njihovo uživanje. Obveznost varovanja od njih 
zahteva, da posameznike in skupine varujejo 
pred kršitvijo človekovih pravic. Obveznost 
uresničevanja pa pomeni, da morajo države 
izvajati ukrepe, ki omogočajo uživanje temeljnih 
človekovih pravic. Posamezniki se moramo 
tudi zavedati, da smo sicer upravičeni do 
uživanja človekovih pravic, vendar moramo tudi 
spoštovati pravice drugih.

5. 1. 2 Drugi dokumenti 

Splošni deklaraciji sta sledila Mednarodni pakt o 
državljanskih in političnih pravicah ter Mednarodni 
pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah. 
Skupaj s Splošno deklaracijo človekovih pravic 
sestavljata Mednarodno listino človekovih pravic. 

Državam pogodbenicam pakta nalagata natančno 
določene pravne obveznosti. Države tako po eni 
strani ne smejo sprejemati ukrepov, ki bi omejevali 
ali kršili državljanske in politične pravice (država 
na primer ne sme omejevati volilne pravice 
svojih državljanov), po drugi strani pa si morajo 
z dejavnimi ukrepi prizadevati za uresničevanje 
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic (država 
mora na primer poskrbeti za osnovno šolanje vseh 
otrok na njenem ozemlju).

V okviru OZN so se oblikovale tudi druge 
mednarodne pogodbe, navadno so to konvencije, 
ki urejajo varstvo podrobneje določenih človekovih 

pravic. Te določajo prepoved mučenja in 
poniževalnega ravnanja ali kaznovanja, prepoved 
diskriminacije žensk, rasne diskriminacije, 
določajo pravice invalidov, delavcev migrantov itd. 
Posebna konvencija ureja pravice otrok (Konvencija 
OZN o otrokovih pravicah). Tudi te konvencije 
so zavezujoče samo za države, ki so k njim 
pristopile, uresničevanje obeh paktov in konvencij 
o človekovih pravicah pa nadzirajo v ta namen 
oblikovani posebni odbori strokovnjakov iz različnih 
držav članic.

KONVENCIJA O OTROKOVIH PRAVICAH

Otroci so zaradi svoje ranljivosti upravičeni do 
posebne skrbi in pomoči. Zato jim je namenjena 
posebna Konvencija o otrokovih pravicah, v 
kateri so zapisane njihove pravice. Generalna 
skupščina OZN jo je sprejela 20. novembra 
1989, zato na ta dan praznujemo svetovni 
dan otroka. Konvencija ureja vsa pomembna 
področja otrokovega življenja – državljanske, 
politične, socialne, ekonomske in kulturne 
pravice. Konvencija temelji na štirih osnovnih 
načelih: načelu nediskriminacije, največje koristi 
otroka, pravice do življenja, preživetja in razvoja 
ter pravice otroka do prostega izražanja mnenj o 
vsem, kar je v zvezi z njim. 

Leta 2000 je Generalna skupščina sprejela še 
dva dodatka h konvenciji, imenovana izbirna 
protokola, ki sta dodatno razširila varstvo 
pravic otrok. Prvi izbirni protokol se osredotoča 
na pravice otrok, udeleženih v oboroženih 
spopadih, drugi pa na varstvo otrok pred 
prodajo, vključno s trgovino z ljudmi, otroško 
prostitucijo ter otroško pornografijo. 

Pomemben napredek na področju varstva 
otrokovih pravic pa prinaša tudi zadnji, tretji 
izbirni protokol h konvenciji, ki je bil sprejet 
decembra 2011. Na podlagi določil protokola 
bodo lahko posamezniki vložili pritožbo pri 
Odboru OZN za otrokove pravice, s čimer se 
bo ta konvencija pridružila drugim ključnim 
dokumentom o človekovih pravicah, ki 
pritožbene postopke že vsebujejo. Pri sprejetju 
protokola je zelo pomembno vlogo imela tudi 
Slovenija.  

5. 2 Telesa OZN za človekove pravice

V OZN je več teles, ki se ukvarjajo s človekovimi 
pravicami. V nadaljevanju so predstavljena tri: 
Svet za človekove pravice, Tretji odbor Generalne 
skupščine ter visoki komisar za človekove pravice.
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Svet za človekove pravice 

Svet za človekove pravice je medvladno telo znotraj 
OZN s sedežem v Ženevi, ki šteje 47 držav članic; 
te so odgovorne za spodbujanje in varovanje 
človekovih pravic po vsem svetu. Ustanovila ga je 
Generalna skupščina OZN 15. marca 2006, da bi 
reševal primere kršitev človekovih pravic in o njih 
pripravljal priporočila, zato da do takih kršitev ne 
bi več prihajalo. Vsake štiri leta mora vsaka država 
pripraviti poročilo, ga predstaviti Svetu za človekove 
pravice, ki ji nato da priporočila. Ta postopek 
imenujemo Univerzalni periodični pregled in vsaki 
državi omogoča, da pod drobnogledom Sveta za 
človekove pravice pojasni, katere ukrepe je izvedla 
za izboljšanje človekovih pravic na svojem ozemlju 
in kako izpolnjuje svoje obveznosti. Z Univerzalnim 
periodičnim pregledom je bilo do konca leta 2011 
stanje človekovih pravic pregledano že v vseh 
državah članicah OZN.

Tretji odbor Generalne skupščine OZN 

Tretji odbor Generalne skupščine OZN obravnava 
socialne, humanitarne in kulturne zadeve, največ 
pozornosti pa namenja prav človekovim pravicam. 
Zaseda na sedežu OZN v New Yorku enkrat letno, 
in sicer oktobra in novembra. Podobno kot Svet 
za človekove pravice obravnava poročila posebnih 
poročevalcev, neodvisnih strokovnjakov in drugih 
teles ter sprejema dokumente, ki se imenujejo 
resolucije. V Tretjem odboru so zastopane vse 
države članice OZN, torej vseh 193 držav. Države 
si prizadevajo dokumente sprejemati soglasno, saj 
imajo ti večjo veljavo, če uživajo soglasno podporo 
vseh držav članic. Če države glede dokumentov ne 
dosežejo soglasja, o njih glasujejo. Resolucije, ki jih 
sprejema Tretji odbor, mora potrditi še Generalna 
skupščina na plenarnem zasedanju. 

Visoki komisar za človekove pravice 

Visoki komisar za človekove pravice je glavni 
uradnik OZN na področju človekovih pravic. 
S svojim mandatom spodbujanja in varovanja 
vseh človekovih pravic Urad visokega komisarja 
(OHCHR) usmerja prizadevanja OZN na področju 
človekovih pravic. Ker imajo vlade odgovornost 
za zaščito človekovih pravic, jim urad zagotavlja 
pomoč, na primer strokovno podporo in tehnično 
usposabljanje na področju pravosodja, zakonodajnih 
reform in volilnega procesa ter pomoč pri izvajanju 
mednarodnih standardov na področju človekovih 
pravic. OHCHR pomaga drugim organom, ki so 
odgovorni za varstvo človekovih pravic, in tudi 
posameznikom, da lažje uresničujejo svoje pravice.

5. 3 Vzgoja in izobraževanje za 
človekove pravice

Vzgoja in izobraževanje za človekove pravice je 
temelj za njihovo spoštovanje. Zato so različni 
organi znotraj OZN sprejeli več pomembnih 
dokumentov. Generalna skupščina OZN je leta 
2004 potrdila Svetovni program za izobraževanje 
za človekove pravice, ki temelji na prizadevanjih 
in dosežkih Dekade OZN za izobraževanje za 
človekove pravice (1995–2004). Svetovni program 
sestavlja več faz, usmerjenih v izobraževanje za 
človekove pravice na posameznih izobraževalnih 
ravneh ter poklicnih področjih. Prva faza svetovnega 
programa (2005–2009) je bila tako posvečena 
izobraževanju v osnovnih in srednjih šolah. V 
ospredju druge faze (2010–2015), ki dopolnjuje ter 
nadgrajuje dejavnosti prve faze, pa je izobraževanje 
za človekove pravice v visokem šolstvu, za učitelje, 
javne uslužbence, uslužbence organov pregona in 
vojaško osebje.

Generalna skupščina OZN je 19. decembra 2011 
zato sprejela Deklaracijo OZN o izobraževanju 
in usposabljanju za človekove pravice, ki je 
postala eden mednarodnih politično zavezujočih 
dokumentov o človekovih pravicah; pri njenem 
sprejetju je bila zelo dejavna tudi Slovenija. 
Deklaracija razglaša, da ima vsakdo pravico iskati 
in prejeti izobraževanje za človekove pravice in da 
morajo države poskrbeti za ponudbo tovrstnega 
izobraževanja na svojem ozemlju in za ustrezno 
usposabljanje javnih uslužbencev. Gre za prvi 
tovrstni dokument, ki na enem mestu vsebuje 
opredelitev izobraževanja za človekove pravice 
ter smernice za njegovo izvajanje na državni in 
mednarodni ravni. 

Slovenija je pri vzgoji in izobraževanju za človekove 
pravice zelo dejavna. Ob predsedovanju Organizaciji 
za varnost in sodelovanje v Evropi leta 2005 
je začela izvajati projekt v obliki slikanice Naše 
pravice, katerega namen je poučevanje otrok o 
človekovih pravicah, s posebnim poudarkom na 
pravicah otroka. Projekt so do danes izvedli že v 
šestnajstih državah po Evropi. Slikanica je dostopna 
na spletni strani Ministrstva za zunanje zadeve: 
www.mzz.gov.si/fileadmin/pageuploads/Zunanja_
politika/CP/HRE-Nase_pravice_SLO.pdf.
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Slika: Gradivo Naše pravice (Vir: Ministrstvo za zunanje zadeve)

5. 4 Sodelovanje Slovenije v OZN na 
področju človekovih pravic

Človekove pravice imajo pomembno vlogo 
v prizadevanjih Slovenije doma in po svetu. 
Njihovo uresničevanje se je občutno povečalo z 
demokratičnimi gibanji ob koncu osemdesetih in 
začetku devetdesetih let 20. stoletja. Prizadevanja 
civilne družbe za uresničevanje človekovih pravic 
in temeljnih svoboščin so imela veliko vlogo tudi 
pri osamosvajanju Slovenije. Slovenska pridružitev 
Evropski uniji leta 2004 je še dodatno prispevala 
k zavezam in dejavnostim za krepitev človekovih 
pravic. 

Slovenija je dejavna v Svetu za človekove pravice 
in v Tretjem odboru Generalne skupščine OZN. 
V njem poleg drugih pobud vsaki dve leti 
skupaj z Belgijo predloži v sprejetje resolucijo o 
Mednarodni konvenciji o odpravi vseh oblik rasne 
diskriminacije. Slovenija je bila med letoma 2007 in 
2010 članica Sveta OZN za človekove pravice, zdaj 
pa kot opazovalka dejavno prispeva k njegovemu 
delovanju. Razmere na področju človekovih pravic 
je v okviru Univerzalnega periodičnega pregleda v 
Svetu za človekove pravice prvič predstavila leta 
2010.  

Na področju otrokovih pravic je Slovenija 
dejavna še zlasti pri vprašanjih nasilja nad 
otroki, otrok, prizadetih zaradi oboroženih 
spopadov, udeležbe otrok pri odločanju, 
izobraževanju za otrokove pravice ter pri 
spodbujanju standardov na tem področju. 
Slovenija zelo dobro sodeluje s posebnima 
predstavnicama generalnega sekretarja OZN za 
otroke (posebno predstavnico za problematiko 
nasilja nad otroki in posebno predstavnico 
za otroke v oboroženih spopadih) ter izvaja 
projekt Naše pravice o izobraževanju otrok 
za njihove pravice. Do zdaj je bila dvakrat 
članica Izvršnega odbora UNICEF (organa, 
ki usmerja in nadzoruje delo Sklada OZN za 
otroke), in sicer v letih 2002–2004 in 2009–2011. 
Leta 2011 je odboru tudi predsedovala. Veliko 
pozornosti otrokom in njihovi blaginji pa 
Slovenija namenja tudi v okviru mednarodnega 
razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči.
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ALI VEŠ, DA:

 – V spomin na sprejetje Splošne deklaracije človekov pravicah 10. decembra 
1948 v Generalni skupščini OZN na ta dan vsako leto praznujemo dan 
človekovih pravic?

 – So vse resolucije Tretjega odbora dostopne na njegovi spletni strani 
(www.un.org/en/ga/third/index.shtml)?

 – Je Slovenija dejavna tudi pri uveljavljanju človekovih pravic v drugih 
mednarodnih povezavah, kot so Evropska unija (EU), Svet Evrope (SE) in 
Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (OVSE)? Za to področje je 
v Evropi še posebno pomembna Evropska konvencija o varstvu človekovih 
pravic in temeljnih svoboščin, katere pogodbenica je od leta 1994 tudi 
Slovenija. 

SLOVARČEK 

UNIVERZALNI PERIODIČNI PREGLED – Pregled, sestavljen iz treh sklopov 
oziroma poročil – uradnega poročila matične države, poročila, ki ga pripravi 
visoki komisar OZN za človekove pravice, in povzetka poročil nevladnih 
organizacij. Pregled položaja človekovih pravic v vseh držav članicah OZN naj 
bi bil izveden vsaka štiri leta.

V RAZMISLEK

 – Kako bi opredelili človekove pravice?
 – Zakaj je Splošna deklaracija človekovih pravic pomembna za državljana 
vsake države na svetu?

KOTIČEK ZA UČITELJE

AKTIVNOST 1

Učitelj učencem pripravi kopijo Splošne deklaracije človekovih pravic 
(dostopna na spletni strani varuha človekovih pravic: www.varuh-rs.si). 
Mednarodni pravni akti s področja človekovih pravic, poenostavljena verzija 
pa je dostopna na: 
www.unis.unvienna.org/pdf/factsheets/UDHR_plain_language_sl.pdf). Ob 
tem pripravi tudi kopijo Ustave Republike Slovenije, in sicer II. poglavja 
z naslovom Človekove pravice in temeljne svoboščine (dostopna na dnu 
spletne  strani  Državnega zbora RS: www.dz-rs.si).

Učence razdeli v pare. Vsak par obravnava enega od členov Splošne 
deklaracije o človekovih pravicah. Odgovoriti skušajo na naslednja vprašanja:
 – Kako razumete zapisano določilo?
 – Ali lahko podobno določilo najdemo v slovenski ustavi? Primerjajte. 
 – Kaj zapisano določilo v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah pomeni za 
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življenje državljanov  Republike Slovenije? 
V pomoč učitelju pri pripravi te aktivnosti priporočamo spletno stran 
Cyberschoolbus – Curriculum – Human Rigths: www.un.org/cyberschoolbus/
humanrights/index.asp.

OBISK SPLETNE STRANI UN.ORG:

1. Učenci obiščejo spletno stran ZN: www.un.org/en/rights (razdelek Human 
rights/Thematic Issues/Children and Armed Conflict). 
 – Ob kliku na Conflicts najdejo zemljevid sveta, na katerem so prikazana 
območja oboroženih spopadov, ki so zelo prizadela otroke. Učenci navedejo ta 
območja. Ali katero poznajo iz dnevnih novic?

 – Katera določila Splošne deklaracije človekovih pravic so kršena na teh 
območjih?

2. Učenci vstopijo s klikom na zapis Human rights ter nato izberejo okno In 
Focus, v njem pa Human Rights Day. Ob tem ugotovijo: 
a) kako je svet praznoval dan človekovih pravic v letu 2011 (Events),
b) zakaj je bilo leto 2011 izjemno za človekove pravice (Videos), 
c) na spletni povezavi www.CelebrateHumanRights.org lahko izberejo svojo željo 
(Join the Party!).

OBISK SPLETNE STRANI OHCHR.ORG

Učenci obiščejo spletno stran visokega komisarja za človekove pravice in izberejo 
razdelek Countries. Ugotovijo:
a) kje po svetu delujejo predstavništva visokega komisarja za človekove pravice 
(klik na Our Work in the Field),
b) ali je med državami navedena tudi Slovenija.

KRITIČNO RAZMIŠLJANJE:

Učenci preberejo besedilo Splošne deklaracije človekovih pravic in premislijo o 
teh vprašanjih:
 – Ali vse države upoštevajo določbe deklaracije?
 – Zakaj v državah prihaja do kršitev njenih določb?
 – Kako lahko OZN ukrepa, če se določbe deklaracije kršijo?
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Slika: Deklici v šoli v afriški državi Gani (Vir: Tina Palaić)

6.1. Kako Slovenija pomaga pri 
izobraževanju otrok po svetu

Slovenija pomaga na različne načine: z gradnjo 
in obnovo šol po svetu, zlasti na območjih, ki so 
jih prizadele naravne nesreče, ali pa tam, kjer vsi 
otroci nimajo možnosti, da bi se šolali. Prostovoljci 
pomagajo otrokom tudi pri učenju. Slovenija je 
dejavna pri sprejemanju pomembnih dokumentov 
in pripravi učnih gradiv s področja izobraževanja za 
človekove pravice, da bi se otroci in mladostniki 
zavedali, kako pomembne so človekove pravice, 
kako jih spoštovati in kako pomembne so naše 
dolžnosti. 

6.1.1 Gradnja in obnova šol po svetu

Slovenija je v zadnjih letih pomagala pri številnih 
projektih gradnje ali obnove šol, tudi na Šrilanki 
in Haitiju. Tako je Šrilanki za odpravljanje posledic 
potresa in cunamija, ki je decembra 2004 vzel 
življenje več kot 30.000 prebivalcev ter uničil 
celotna naselja, namenila humanitarno pomoč, 
med drugim za obnovo šole St. Mary’s Vidyalaya, 
Mattakkuliya v glavnem mestu Kolombu, ki jo 
obiskuje več kot 740 otrok. Danes je šola na Šrilanki 

obnovljena, pouk od leta 2008 poteka v novih 
učilnicah. 

Za pomoč Haitiju po uničujočem potresu, ki ga je 
prizadel januarja 2010, je Slovenija v sodelovanju 
z nevladnimi organizacijami in slovenskim 
gospodarstvom Vasi bratstva (Le village de la 
Fraternité) na obrobju glavnega mesta Port-au-
Prince postavila šolo, poimenovano po Republiki 
Sloveniji (École Communale de la République de 
Slovénie). Približno 300 otrok je oktobra 2011 znova 
začelo pouk v novi šoli.

Slika: Učenci šole na Haitiju, poimenovane po Sloveniji (École 
Communale de la République de Slovénie) (Vir: Ministrstvo za 
zunanje zadeve)

Podoben projekt je gradnja učilnice in knjižnice v 
južnoafriški osnovni šoli Ithuba, ki je namenjena 
okoliškim prebivalcem, pri njej pa so v letu 2010 
sodelovali študentje in mentorji Fakultete za 
arhitekturo Univerze v Ljubljani. Osnovna šola 
leži v barakarskem naselju Johannesburga, za 
katerega so značilni visok odstotek brezposelnosti, 
revščine, kriminala in okuženosti z virusom HIV. 
Projekt se umešča v širši program mednarodne 
mreže arhitekturnih šol za gradnjo šolskih poslopij v 
nerazvitih in socialno ogroženih delih sveta (www.
saip.si/projekt-saip-2010). 

6. IZOBRAŽEVANJE IN KULTURA
 
Pravica do izobraževanja je ena najpomembnejših človekovih pravic, pa vendarle je po 
svetu več kot sto milijonov otrok, od tega 60 odstotkov deklic, ki še vedno nimajo dostopa 
do šole. Na svetu živi še veliko nepismenih, nekateri otroci pa morajo delati za preživetje. 
Ker sta šolanje in pridobitev izobrazbe zelo pomembna tudi za odpravo revščine, OZN 
izobraževanju namenja veliko pozornost, pri tem je dejavna tudi Slovenija. Pomembno 
vlogo pri izobraževanju v državah v razvoju ima Mednarodni sklad OZN za pomoč 
otrokom, po vsem svetu znan kot UNICEF. Za to področje pa je pristojna tudi Organizacija 
OZN za izobraževanje, kulturo in znanost – UNESCO, ki ima svojo nacionalno komisijo 
tudi v Sloveniji.
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Slika:  Študentje in mentorji Fakultete za arhitekturo Univerze v 
Ljubljani pri gradnji šole v Južni Afriki  2010–11 (Vir: Fakulteta za 
arhitekturo Univerze v Ljubljani)

Slika: Gradnja šole (knjižnica z učilnico) v Južni Afriki 2010–11 
(Vir: Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani)

6.1.2 Pomoč otrokom pri učenju 

Slovenija je na področju izobraževanja pomagala 
tudi na druge načine. Tako je na primer v afriški 
državi Ugandi pomagala izdati slikanico in izvajati 
delavnice za učitelje, pomagala je pri odprtju novih 
knjižnic in prispevala denar za nakup knjig. V Ugandi 
namerava Slovenija prek društva Edirisa zagotoviti 
osnovnošolsko izobrazbo otrokom staroselskega 
ljudstva Batwa in zagotoviti enakost med spoloma 
ter povečati vlogo deklet in žensk tega ljudstva.

Na Kosovu in v Makedoniji je Slovenija ob pomoči 
organizacije Slovenske filantropije pomagala 
usposobiti učitelje za pomoč otrokom s posebnimi 
učnimi težavami in prepoznavanje takih otrok ter 
pripomogla k njihovi večji vključenosti v osnovne 
šole. Na Kosovu je slovenska ustanova Skupaj 
posebno pozornost namenila preprečevanju 
nasilja med vrstniki ter pomoči mladim v stiski 
z vzpostavitvijo interaktivne spletne strani. To 
je še zlasti pomembno zato, ker je kar polovica 
prebivalstva na Kosovu mlajšega od dvajset let.

6.2 Delovanje in vloga UNICEF v 
svetu

UNICEF, Sklad OZN za pomoč otrokom (v angl. 
United Nations International Children’s Emergency 

Fund), je OZN ustanovila 11. decembra 1946, da bi 
zagotavljal hrano in zdravstveno oskrbo otrokom v 
državah, ki so bile uničene v 2. svetovni vojni. Leta 
1954 je postal stalno delujoč sklad OZN, njegova 
osnovna naloga pa je skrb za otroke in matere v 
vseh državah v razvoju. 

UNICEF deluje na dva načina: 

I. Ob naravnih nesrečah ali izbruhu novih vojnih 
žarišč deluje hipno in odzivno. Ta pomoč se imenuje 
NUJNA HUMANITARNA POMOČ.
UNICEF pride na krizno območje v 24 do največ 
48 urah. Ker ima po svetu svoje odjemne centre 
oziroma skladišča, ki so vedno v pripravljenosti, 
se lahko hitro odzove in pomaga, največkrat z 
osnovnimi potrebščinami (hrano, vodo, šotori, 
odejami, paketi nujne pomoči, zdravili itd.). Na leto 
je takšnih nujnih primerov okoli 250.

II. Deluje tudi dolgoročno in pomaga državam, ki so 
še v razvoju. Ta pomoč se imenuje DOLGOROČNA 
RAZVOJNA POMOČ.
UNICEF si prizadeva, da bi dolgoročno zagotavljal 
takšno pomoč, ki bi družbam v razvoju pripomogla 
k hitrejšemu napredku. Tako so njegovi cilji:
 – preživetje otrok do petega leta starosti,
 – dostop do osnovnega izobraževanja za vse 
otroke,

 – izvedba programov, ki ščitijo otroke v posebno 
težkih okoliščinah,

 – preprečevanje prenosa virusa HIV/aidsa z matere 
na otroka ter ustrezna oskrba in zaščita okuženih 
otrok.

Slika: Dostop do hrane in čiste pitne vode je v Afriki velika 
vrednota. (Vir: UNICEF/ Esteve)

Mnogo otrok na svetu, kar 148 milijonov, je 
podhranjenih. Treba jim je zagotoviti ustrezno 
prehrano, prehranske nadomestke, vitamine in 
drugo zdravstveno oskrbo. 

Ena pomembnejših nalog sklada je tudi cepljenje 
otrok proti šestim otroškim nalezljivim boleznim 
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(davica, ošpice, oslovski kašelj, otroška paraliza, 
tetanus, tuberkuloza), saj 1,4 milijona otrok letno 
še vedno umre zaradi bolezni, ki bi jih sicer lahko 
preprečili. UNICEF je v številnih državah v razvoju 
že izkoreninil hude bolezni, do leta 2011 je v Indiji in 
Nigeriji znižal delež obolelih z otroško paralizo za 96 
odstotkov.

6.2.1 Vloga Slovenske fundacije za UNICEF

Društvo Slovenski odbor za UNICEF je bilo v 
Ljubljani ustanovljeno decembra 1993, dobro leto 
dni po tem, ko je naša država postala polnopravna 
članica OZN. Danes je UNICEF Slovenija eden od 
36 nacionalnih odborov, ki delujejo v industrijsko 
razvitih državah. Je prostovoljna, nepridobitna 
nevladna organizacija, ki deluje predvsem v 
humanitarne namene in v splošno javno korist. 
Konec marca 2012 je dejavnosti UNICEF v Sloveniji 
prevzela Slovenska fundacija za UNICEF.

Slika: Slovenski motiv na Unicefovi voščilnici za leto 1974, delo 
akademske slikarke Marjance Jemec Božič (Vir: Društvo za 
Združene narode za Slovenijo)

Slovenska fundacija za UNICEF (www.unicef.si) 
zbira sredstva za programe, ki pomagajo otrokom 
v državah v razvoju. Sredstva se zbirajo s prodajo 
izdelkov UNICEF in s prirejanjem različnih akcij in 
dogodkov. Organizirajo se dobrodelni koncerti, teki, 
razstave, izdelujejo se punčke iz cunj in še mnogo 
drugih dejavnosti. Veliko sredstev se zbere tudi s 
pomočjo tistih, ki darujejo vsak mesec. Imenujejo 
se »starši otrok sveta«. Sredstva pa prispevajo 
tudi občasni darovalci, podjetja in drugi partnerji. 
Organizacija izvaja tudi programe za otroke v 
Sloveniji: v vrtcih, na osnovnih in srednjih šolah, 
v mladinskih centrih in študentskih organizacijah. 
Njihov namen je vzgoja otrok in mladostnikov o 
splošnih vrednotah, kot so človekove pravice, 
otrokove pravice, mir, solidarnost, socialna 
pravičnost, strpnost, sprejemanje drugačnosti, 
večkulturnost, enakost in vključenost v družbo, 
varovanje okolja. Tako otroci spoznavajo svet, v 

katerem živimo, z željo da bi postali odgovorni 
prebivalci sveta. Ob tem se redno usposabljajo tudi 
vzgojitelji, učitelji in prostovoljci.

ZGODBICA PRVE UNICEFOVE VOŠČILNICE

Slika: Prva Unicefova voščilnica (Vir: Jitka Samková/UNICEF) 

Unicefova voščilnica je postala resničnost zaradi 
sedemletne deklice iz Češke, Jitke Samkove. 
Njena vas je po 2. svetovni vojni prejemala 
nujno pomoč UNICEF v obliki hrane in zdravil. 
Jitka je leta 1947 pri likovnem pouku narisala 
sliko sonca in skupine otrok, ki plešejo okrog 
mlaja, in jo poslala UNICEF kot zahvalo za vso 
pomoč njeni vasi, predvsem otrokom. Risbico 
je poimenovala Sreča. Osebje UNICEF je bilo 
nad njo tako navdušeno, da so jo ponatisnili na 
voščilnicah.

6.3 UNESCO

Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, 
znanost in kulturo (v angl. United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization 
– UNESCO) je bila ustanovljena leta 1945 kot 
specializirana agencija OZN. UNESCO deluje na 
področjih izobraževanja, znanosti, kulture, kulturne 
in naravne dediščine, komunikacij in informacij. 
Prav tako prispeva k izgradnji miru, izkoreninjanju 
revščine, trajnostnemu razvoju in medkulturnemu 
dialogu. Slovenija je k njej pristopila 27. maja 
1992 kot 167. članica. V Sloveniji deluje Slovenska 
nacionalna komisija za UNESCO, ki uresničuje 
poslanstvo te organizacije ter skrbi za njeno večjo 
učinkovitost in prepoznavnost (več o tem lahko 
prebereš na www.unesco.si).
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Slika: Sedež UNESCO v Parizu (Vir: UNESCO)

6.3.1 Seznam svetovne dediščine

Med bolj znanimi konvencijami UNESCO, katerih 
pogodbenica je tudi Slovenija, je Konvencija o 
varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine iz 
leta 1972. Z njo je bil vzpostavljen seznam svetovne 
kulturne in naravne dediščine, na katerega se 
uvrščajo spomeniki in spomeniška območja, ki so 
izjemne vrednosti za človeštvo in katerih ohranitev 
je pomembna za vso mednarodno skupnost.  

Seznam svetovne dediščine UNESCO leta 2012 
šteje 936 spomenikov ali spomeniških območij v 
153 državah, od tega je 725 kulturnih, 183 naravnih, 
28 pa jih sodi v kategorijo mešane dediščine. Na 
njem so svetovno znani spomeniki, na primer 
ostanki inkovskega svetišča Macchu Picchu v 
današnjem Peruju, indijski mavzolej Tadž Mahal 
ali kompleks svetišč Abu Simbel v Egiptu (prav 
za njegovo ohranitev je UNESCO ob graditvi jezu 
na Nilu začel obsežno mednarodno kampanjo, ki 
je pripeljala do nastanka konvencije) ter številna 
zgodovinska mesta v današnji Italiji, Franciji, Španiji 
in Nemčiji. V zadnjem obdobju imajo pri vpisu 
na seznam več uspeha kategorije, ki so manj 
zastopane, na primer kulturna krajina, še posebno 
pa so se uveljavile meddržavne kandidature, v 
katerih sodeluje več držav in ki prek več sestavnih 
delov na ozemlju različnih držav celovito in nazorno 
predstavijo izbran kulturni ali naravni pojav.  

Škocjanske jame

Slovenija ima na seznamu UNESCO od leta 1986 
vpisan en spomenik naravne dediščine, to so 
Škocjanske jame. V njih je reka Reka na stiku 
fliša s kraškim apnencem v zemeljski zgodovini 
izoblikovala izjemen splet jam, udornic, ponorov in 
enega največjih podzemnih kanjonov v Evropi. Ta je 
osrednji del podzemnih rovov sistema Škocjanskih 
jam, ki v celoti meri 6,5 km. 

Prazgodovinska kolišča na Igu na Ljubljanskem 
barju

Na področju kulturne dediščine so bila leta 2011 na 
seznam UNESCO vpisana prazgodovinska kolišča 
na Igu na Ljubljanskem barju, in sicer v okviru 
meddržavne nominacije prazgodovinskih kolišč 
okoli Alp, v kateri je sodelovalo šest držav. Devet 
barjanskih kolišč v skupini skupaj 111 naselbin 
ponazarja bogastvo koliščarskih kultur, ki so se 
od leta 5000 do leta 500 pred našim štetjem na 
obrežjih jezer in močvirij izoblikovala na območju 
današnje Francije, Švice, južne Nemčije, severne 
Italije, Avstrije in Slovenije.

V postopku je skupna slovensko-španska 
kandidatura dediščine živega srebra, povezana z 
največjima svetovnima rudnikoma živega srebra v  
Almadénu in Idriji. 

Izobraževanje o svetovni dediščini
 

Slika: Udeleženci prvega mladinskega foruma v Jugovzhodni 
Evropi na področju izobraževanja o svetovni dediščini (Vir: 
Slovenska nacionalna komisija za UNESCO) 

Slovenska in hrvaška nacionalna komisija za 
UNESCO sta v maju 2011 v Škocjanu in Poreču 
pripravili prvi regionalni forum mladih o svetovni 
dediščini. Na njem so mladi iz enajstih držav 
Jugovzhodne Evrope skupaj z vrstniki iz Švice in 
Združenih arabskih emiratov razmišljali o svoji vlogi 
pri ohranjanju kulturnih spomenikov in naravnih 
znamenitosti, ki so vpisani na seznam svetovne 
dediščine pri UNESCO. 
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Forum z naslovom Sodelovanje za boljšo skupno 
prihodnost je nastal v prizadevanjih, da bi 
izobraževanje o svetovni dediščini bolj vključili v 
redni pouk. Med petdnevnim srečanjem so mladi 
sami izdelali mozaik in fresko, spoznali Škocjanske 
jame in Evfrazijevo baziliko v Poreču, razglabljali o 
tem, kako približati pomen dediščine mladim, in 
vzpostavili vezi za prihodnje sodelovanje.

UNESCO v zadnjem desetletju dejavno prispeva 
tudi k ohranjanju in varovanju nesnovne dediščine, 
ki zajema navade, znanja in veščine ter z njimi 
povezane predmete in kulturne prostore. 
Konvencija s tega področja iz leta 2003 vzpostavlja 
seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva, 
na katerega je v letu 2012 vpisanih 232 primerov 
nesnovne dediščine. 

6.3.2 UNESCO šole (šole ASP-net)

UNESCO je začel leta 1953 šole povezovati v 
omrežje ASP-net (v angl. Associated Schools 
Project Network), da bi mladi prek neposrednega 
sodelovanja z vrstniki iz različnih okolij in kultur 
učinkoviteje krepili vrednote, ki bodo utrjevale mir 
med ljudmi, ohranjale naš planet ter trajnostno 
in kakovostno življenje na njem. UNESCO šole 
si prizadevajo, da bi imeli učenci in njihovi učitelji 
pozitiven odnos do naravne in kulture dediščine. 
Glavne tematike, s katerimi se ukvarjajo, so 
vloga OZN pri reševanju svetovnih problemov 
(lakota, zdravstvo, vojne ipd.), človekove pravice, 
demokracija, strpnost, sodelovanje, medkulturno 
učenje, reševanje okoljskih problemov ter vzgoja in 
izobraževanje za trajnostni razvoj. Vse šole članice 
mreže so se zavezale, da bodo spoštovale načela 
za 21. stoletje, ki jih po nekdanjem predsedniku 
Evropske komisije in predsedniku komisije 
UNESCO o izobraževanju za 21. stoletje Jacquesu 
Delorsu imenujemo tudi Delorsovi stebri.

DELORSOVI STEBRI za 21. stoletje, ki zavezujejo 
vse članice UNESCO ASP-net, so:

1. Učiti se, da bi vedeli. 

2. Učiti se, da bi znali delati. 

3. Učiti se, da bi znali živeti skupaj. 

4. Učiti se biti.

Slovenska mreža UNESCO šol je članica 
mednarodne šolske mreže, v katero je vključenih 
okoli 8000 šol iz več kot 170 držav. Slovenska 
mreža deluje od leta 1993. Leta 2001 je za 
kakovostno delovanje in posebne dosežke prejela 
nagrado UNESCO steber miru.

Ljubljana – svetovna prestolnica knjige

UNESCO si prizadeva za večjo povezanost mest po 
vsem svetu pri vključevanju v različne dejavnosti. 
Tako danes obstaja mreža ustvarjalnih mest, ki so 
dejavna na področju književnosti, filma in glasbe. 
Nekatera mesta so se pridružila mreži mest proti 
ksenofobiji in rasizmu, druga nosijo naziv svetovna 
prestolnica knjige. 

Ljubljana je bila tako imenovana za svetovno 
prestolnico knjige 2010/2011. S tem je mesto 
dobilo priložnost za izvedbo vrste projektov in kar 
1651 dogodkov za širšo dostopnost knjige ter 
spodbujanje književnosti in branja. Da bi kupili 
kakšno knjigo več namesto povprečne dve do tri 
na leto, je v okviru projekta Knjige za vsakogar izšlo 
21 knjig po samo tri evre. V stoodstotno naravni 
knjižnici pod krošnjami si je lahko vsakdo sposodil 
knjigo in jo prebral na svežem zraku. Svoja vrata 
je odprla prva otroška knjigarna v Ljubljani, Kres 
pod Gradom, in prva literarna hiša na Slovenskem, 
Trubarjeva hiša literature. 

Slika: Pisatelj Boris Pahor v pogovoru z mladimi v Trubarjevi hiši 
literature (Vir: Miha Fras)
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ALI VEŠ, DA:

 – Se na svetu kar 250 milijonov otrok v starosti od petih do štirinajstih let 
preživlja z delom?

 – Je na svetu 872 milijonov ljudi nepismenih, od tega dve tretjini žensk? 
Najslabši je položaj v podsaharski Afriki, kjer osnovno šolo obiskuje le 64 
odstotkov otrok.

 – Je na začetku UNICEF (www.unicef.org) deloval kot majhna organizacija, 
ki je otrokom povojne Evrope, Bližnjega vzhoda in Kitajske, ki so živeli v 
pomanjkanju in bili na robu izstradanosti, zagotavljala mleko v prahu in 
prehranske nadomestke?

 – Je med podporniki UNICEF okoli tristo znanih igralcev, glasbenikov, športnikov 
in umetnikov, ki delujejo za dobro otrok na mednarodni in nacionalni ravni?

 – So za delo UNICEF nepogrešljivi darovalci, sponzorji in ogromno število 
prostovoljcev, ki pomagajo tako doma kot v državah v razvoju?

 – Je pri UNICEF zaposlenih 8400 ljudi, od tega jih več kot 7300 dela v državah v 
razvoju?

 – Je bila leta 1974 voščilnica z motivom Marjance Jemec Božič najbolje 
prodajana voščilnica UNICEF v Evropi? V Sloveniji imamo namreč eno najdaljših 
tradicij pri prodaji voščilnic UNICEF in velike uspehe pri zbiranju sredstev. 

 – V okviru Slovenske fundacije za UNICEF delujejo varne točke – javni prostori, 
kamor se otroci lahko zatečejo po pomoč, ko se znajdejo v težavi ali stiski?

 – Je med Nobelovimi nagrajenci samo pet odstotkov žensk? Program UNESCO-
L’OREAL Za ženske v znanosti nagrajuje znanstveno odličnost in opozarja 
na pomen žensk v znanosti. Je edini program, ki s podeljevanjem nagrad in 
štipendij ženskam z vsega sveta nagrajuje znanstveno odličnost žensk.

 – Je na cunamije mogoče opozarjati? UNESCO je v sodelovanju z regionalnimi 
centri po svetu razvil sistem, ki opozarja pred nevarnostjo cunamijev. Sistem 
je začel delovati 18 mesecev po veliki tragediji v Indijskem oceanu decembra 
2004, v kateri je umrlo več kot 200.000 ljudi.

 – Lahko o delovanju šol v manj razvitih državah izvemo na zanimivi razstavi Šola 
– ključ za razvoj v Slovenskem šolskem muzeju, ki predstavlja šole v afriških 
državah? Razmere v teh so mladi avtorji razstave predstavili iz osebnega vidika, 
saj so v Afriki delovali kot prostovoljci v Angoli, Malaviju in Gani.

 – So bili mladi po svetu vključeni tudi v različne projekte, s katerimi se je 
skušalo opozoriti na probleme in poskrbeti za boljšo ozaveščenost o njih? 
Takšno delavnico je ob finančni pomoči Ministrstva za zunanje zadeve v letu 
2010 izvedel Zavod za ustvarjalni razvoj mladih Celje. Projekt je vključeval 
likovne delavnice za otroke afganistanskih beguncev v Iranu in za otroke v 
afganistanski pokrajini Herat. S projektom so želeli opozoriti na problematiko 
afganistanskih beguncev in na razmere v Afganistanu. Več o projektu, ki 
je nastal v sodelovanju med ministrstvoma za zunanje zadeve in obrambo, 
najdete na: www.celje.si/sl/theworld-ofart/76-razstave-v-letu-2010/531-celje-
galerija-likovnih-del-mladih. 

 – Je v letu 2010 je Pionirski dom izvedel projekt Umetnost brez meja, namenjen 
izobraževanju profesorjev in študentov z Likovne akademije Univerze v Heratu 
v Afganistanu. Več o projektu najdete na: /www.pionirski-dom.si/objave/2934/
na-obisku-studentje-in-profesorji-univerze-v-heratu.
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SLOVARČEK 

NEVLADNA ORGANIZACIJA – je organizacija, ki jo sestavljajo prostovoljci 
z namenom delovanja na nekem področju, navadno človekoljubnem, 
okoljevarstvenem ipd. Je organizacija, ki ni del vlade in je tudi ni ustanovila 
država ter med drugim prispeva k razvoju in uresničevanju demokracije in 
človekovih pravic. Financira se s prostovoljnimi prispevki in različnimi projekti. 
Med najbolj znani nevladni organizaciji sodita Amnesty International in 
Greenpeace.

V RAZMISLEK:

 – V čem si je delovanje organizacij UNESCO in UNICEF podobno in v čem se 
razlikujeta?

 – Kako delujeta obe organizaciji za doseganje svojih ciljev? Poznaš njuno 
delovanje?

KOTIČEK ZA UČITELJE

AKTIVNOST 1

Učenci se razdelijo v več skupin, vsaka skupina predstavlja eno območje 
(slovensko ali v svetu), ki se želi uvrstiti na seznam naravne in kulturne dediščine 
UNESCO. Ena skupina prevzame vlogo komisije, ki izbira območja, ki se bodo na 
koncu uvrstila na ta seznam.
Skupine, ki predstavljajo območja, pripravijo argumente, zakaj si želijo in 
zaslužijo uvrstitev na seznam. Za svojo predstavitev pripravijo letak z osnovnimi 
informacijami. Skupina, ki predstavlja komisijo, pa pripravi seznam meril, na 
podlagi katerih bo izbrala območja, ki jih bo uvrstila na seznam.

AKTIVNOST 2

Učenci se razdelijo v pet skupin ter v literaturi ali na spletu poiščejo informacije 
o področjih delovanja UNESCO. Vsaka skupina zbere informacije o enem od 
glavnih programov UNESCO: izobraževanje, naravoslovje, družboslovje in 
humanistika, kultura in komunikacije. 
O programu predstavijo naslednje:
 – katera področja delovanja pokriva (Themes),
 – kje po svetu deluje program (Worldwide),
 – kateri so odmevni dogodki v letu in katere nagrade se podeljujejo (Events),
 – s katerimi drugimi organizacijami UNESCO v programu sodeluje (Partners).

OBISK SPLETNE STRANI: UNICEF.SI

Učenci obiščejo spletno stran Slovenske fundacije za UNICEF in izberejo 
razdelek Akcije v teku. Ugotovijo:
 – Katere akcije trenutno Slovenska fundacija za UNICEF vodi za pomoč otrokom 
po svetu?

 – Katere predmete UNICEF podarja otrokom po svetu z akcijo Delimo srečo za 
srečno novo leto?

 – Katere akcije trenutno izvaja Slovenska fundacija za UNICEF za pomoč 
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otrokom v Sloveniji?
 – Kaj pomeni znak Varna točka? Si ga že opazil? Kje?

OBISK SPLETNE STRANI: WHC.UNESCO.ORG/EN/40YEARS

Učenci obiščejo spletno stran, ki je namenjena predstavitvi 40. obletnice 
konvencije o svetovni dediščini. V razdelku The List je seznam vseh območij/
krajev svetovne dediščine z interaktivnim zemljevidom. 
Učenci:
 – poiščejo podatke o slovenski dediščini,
 – ugotovijo, katera država ima na seznamu največ območij/krajev,
 – ob pomoči zemljevida ugotovijo, na kateri celini je največ območij/krajev s 
seznama,

 – predstavijo eno območje/kraj s seznama.

KRITIČNO RAZMIŠLJANJE:

Splošna deklaracija človekovih pravic v 26. členu določa, da ima vsakdo pravico 
do izobraževanja in da mora biti šolanje na začetni stopnji obvezno. Učenci 
pojasnijo, kako si organizaciji UNESCO in UNICEF prizadevata doseči ta cilj. 

44



Pri tem je naloga organizacij, skladov in teles 
OZN usklajevanje pomoči med OZN, državami 
donatoricami in državami prejemnicami pomoči. Na 
področju humanitarne pomoči imajo pomembno 
vlogo še Urad za koordinacijo humanitarnih zadev, 
Urad visokega komisarja za begunce in Svetovni 
program za hrano OZN (v angl. UN World Food 
Programme – WFP).   

Urad za koordinacijo humanitarnih zadev 
(v angl. Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs – OCHA) 

Urad je odgovoren za organizacijo in usklajevanje 
zagotavljanja humanitarne pomoči na kriznih 
območjih, z namenom pomagati ljudem, kadar 
potrebujejo nujno pomoč. OCHA najprej oceni, 
kakšna pomoč je na prizadetem območju potrebna, 
in določi najnujnejše ukrepe, zatem pa usklajuje 
zbiranje sredstev, potrebščin ter razdeljevanje 
pomoči. Urad deluje po vsem svetu v sodelovanju z 
drugimi medvladnimi in nevladnimi organizacijami, 
agencijami, vladami, podjetji in različnimi drugimi 
donatorji. Njegova najbolj opazna dejavnost 
je obveščanje javnosti prek medijev v obliki 
intervjujev, obvestil, izjav ali kampanj.

Urad visokega komisarja za begunce (v 
angl. Office of the United Nations High 
Commissioner for Refugees – UNHCR)

Najpomembnejša dejavnost urada je zaščita 
beguncev, azilantov in vseh drugih ljudi, ki so 
ostali brez domov in v vojnih spopadih tudi brez 
držav. Ljudje, ki so zapustili svoj dom in iščejo 
zaščito v drugi državi ali drugem delu svoje države, 
potrebujejo pomoč. UNHCR pomaga ljudem na 
prizadetem območju denimo tako, da jim zagotovi 
pitno vodo, sanitarno in zdravstveno oskrbo, 
začasna bivališča in druge najnujnejše potrebščine 
(spalne vreče, osnovno pohištvo, hrano itd.). Urad 
na prizadetem območju pomaga tudi vzpostavljati 
sezname beguncev, zagotavlja pomoč ljudem, ki 
prosijo za azil, ter pomaga z nasveti prizadetim 

državam. Prav tako pomaga pri izvajanju projektov 
za ponovno vključevanje v družbo, ko se razmere 
na kriznem območju umirijo. Hkrati o pomoči 
ljudem obvešča mednarodno javnost, nadzoruje 
razmere na prizadetem območju ter sodeluje z 
regijskimi in državnimi organi prizadetega območja. 

Nujna humanitarna pomoč ob naravnih in drugih 
nesrečah, ki jo zagotavljajo OZN in njene agencije 
ter skladi, je izredno pomembna, saj so prav ti 
navadno med prvimi na prizadetem območju in 
lahko najhitreje priskrbijo najnujnejšo pomoč. Kot 
primer lahko navedemo naravni nesreči izjemnih 
razsežnosti v letih 2010 in 2011, potres na Haitiju 
ter potres in cunami na Japonskem. V obeh 
primerih so bili humanitarni delavci WFP, UNICEF, 
UNHCR in predstavniki organizacij Rdečega križa 
med prvimi, ki so prizadetemu prebivalstvu ponudili 
prvo in osnovno pomoč – hrano, vodo in začasno 
namestitev – ter s tem prispevali k blažitvi razmer 
ter reševanju številnih življenj. 

Slika: Begunski kamp v Etiopiji, Afrika (Vir: UN Photo/Eskinder
Debebe)

7. 1 Humanitarna pomoč Slovenije

Slovenija podpira delovanje OZN v njenih 
humanitarnih akcijah, poleg tega pa tudi sama 
namenja sredstva nekaterim območjem. Največji 
delež humanitarne pomoči se pošilja v finančnih 

7. HUMANITARNA POMOČ
  
OZN humanitarno pomoč pošlje ob naravnih nesrečah ali oboroženih spopadih ter 
drugih nujnih primerih takih razsežnosti, ki jih prizadeto območje ali država ne more 
sama obvladovati. Namen tovrstne pomoči je reševati življenja, preprečiti ali olajšati 
človeško trpljenje in ohraniti človekovo dostojanstvo. Najpomembnejše oblike pomoči so: 
humanitarna pomoč, rehabilitacija ljudi in obnova stavb ter dejavnosti za preprečevanje 
nesreč in pripravo nanje. Deli se na humanitarno in pokonfliktno pomoč ter pomoč v 
izrednih humanitarnih in kriznih razmerah oziroma v dalj časa trajajočih krizah.
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prispevkih prek mednarodnih organizacij, ki lahko 
pridejo do prizadetega območja in ogroženega 
prebivalstva. Med drugim se sredstva namenjajo 
organizacijam v okviru OZN: Skladu OZN za 
pomoč otrokom (UNICEF), Svetovni zdravstveni 
organizaciji (WHO), Svetovnemu programu za hrano 
(WFP), Uradu visokega komisarja OZN za begunce 
(UNHCR), Uradu OZN za koordinacijo humanitarnih 
zadev (OCHA), Osrednjemu skladu OZN za hitro 
odzivanje (CERF) in Programu za prostovoljce OZN 
(UNV).

Ko prizadeta država zaprosi za pomoč ali na potrebo 
po pomoči po naravni nesreči (ob poplavah, 
potresih itd.) ali nastali krizi opozori katera od 
mednarodnih organizacij, Slovenija najpogosteje 
pošlje pomoč prek mednarodnih organizacij; na 
primer prek Mednarodnega gibanja Rdečega 
križa in Rdečega polmeseca, ki je običajno med 
prvimi na prizadetem območju (med drugim 
po potresu in cunamiju na Japonskem 2011, 
v karibskih in srednjeameriških državah 2010). 
Ob nesrečah v bližnji soseščini pa pomaga tudi 
s šotori in drugimi nujnimi potrebščinami (npr. 
odejami, spalnimi vrečami, škornji, električnimi 
agregati, protipoplavnimi vrečami) – v zadnjih letih 
je bila tovrstna pomoč med drugim namenjena 
Albaniji, Bosni in Hercegovini, Črni gori (2010) in 
Turčiji (2011). V humanitarno pomoč se vključujejo 
strokovnjaki s posameznih področij, predvsem 
ob reševanju (denimo reševalci s psi po potresih, 
koordinatorji in izvedenci posameznih reševalnih 
dejavnosti). Dejavnosti reševanja potekajo s 
sodelovanjem Uprave za zaščito in reševanje 
Republike Slovenije.

Del humanitarne pomoči Slovenija vsako leto 
nameni neposredno za projekte, ki se izvajajo v 
posameznih državah, ali humanitarnim ustanovam, 
katerih soustanoviteljica je slovenska vlada. V 
preteklosti se je Slovenija osredotočila predvsem 
na pomoč pri zmanjševanju revščine in lakote, 
odstranjevanju min ter pomoč otrokom na 
območjih, ki so jih prizadeli oboroženi spopadi. 

V nadaljevanju so predstavljeni nekateri odmevnejši 
humanitarni projekti v zadnjih letih, pri katerih je 
sodelovala Slovenija.

7. 1. 1 Primer humanitarne pomoči Slovenije 
ob naravnih nesrečah

Slovenija je pomagala Šrilanki pri odpravljanju 
posledic potresa in cunamija, ki je decembra 2004 
povzročil več kot 30.000 žrtev ter uničil celotna 
naselja in njihovo infrastrukturo. 

Slika: Obnovljena šola na Šrilanki (Vir: Ministrstvo za zunanje 
zadeve)

Za pomoč Haitiju po uničujočem potresu januarja 
2010 je Slovenija namenila 50.000 EUR, ki jih 
je v 48 urah po potresu nakazala Mednarodni 
federaciji Rdečega križa in Rdečega polmeseca 
(v angl. International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies – IFRC), sledila je 
donacija šotorov v vrednosti 90.000 EUR, ki so bili 
poslani prek Evropske komisije. Ob potresu so se 
v velikem številu odzvali tudi prebivalci Slovenije, 
ki so sodelovali s prispevki slovenskim nevladnim 
organizacijam (Rdeči križ, Karitas, UNICEF 
Slovenija). Za pomoč prebivalstvu Haitija so te 
organizacije že v prvih dveh mesecih po potresu 
zbrale več kot 748.000 EUR in jih na začetku 
marca 2010 poslale na Haiti. Pri razdeljevanju hrane 
prebivalstvu na Haitiju so v prvih tednih po potresu 
sodelovali tudi prostovoljci iz slovenske veje 
organizacije Food for Life.

Slika: Pouk v slovenski šoli na Haitiju (Vir: IRD Slovenija)

7. 1. 2 Pomoč beguncem 

Slovenija je kmalu po osamosvojitvi, na začetku 
devetdesetih let prejšnjega stoletja, sprejela veliko 
število beguncev zaradi vojne na Hrvaškem, v 
Bosni in Hercegovini in na Kosovu. 
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Prvi večji val beguncev je Slovenijo zajel leta 1991, 
najprej iz Hrvaške, leta 1992 pa še iz Bosne in 
Hercegovine. Slovenija se je najprej odločala za 
neoviran sprejem beguncev in jim do 10. avgusta 
1992 podeljevala status začasnega begunca. Zaradi 
bližine vojne so bila tedaj v Slovenijo usmerjena 
precejšnja pričakovanja drugih držav in nekaterih 
mednarodnih humanitarnih organizacij za sprejem 
beguncev.

Na začetku je skrb za namestitev in oskrbo 
beguncev prevzel Republiški štab za civilno zaščito 
skupaj z Republiško upravo za zaščito in reševanje. 
Veliko število beguncev iz Bosne in Hercegovine 
(po nekaterih podatkih je bilo takrat v Sloveniji 
okoli 70.000 beguncev, ki so bili nastanjeni v 
65 nastanitvenih centrih) in njihovo pričakovano 
dolgotrajno bivanje v Sloveniji sta narekovala 
ustanovitev Urada RS za priseljevanje in begunce 
(1992), ki je prevzel skrb za organizacijo nastanitve, 
oskrbe v zbirnih centrih ter zdravstveno varstvo, 
osnovnošolsko izobraževanje in psihosocialno 
pomoč. 

Ob prvem uradnem evidentiranju oktobra 1993 je 
bilo v Sloveniji več kot 30.000 beguncev. Leta 1997 
je bil sprejet Zakon o začasnem zatočišču, ki je tudi 
formalno uredil status oseb z začasnim zatočiščem. 
V letu 1999 se je Slovenija znova srečala z večjim 
številom beguncev, tokrat s Kosova.

V obdobju od 1992 do 1999 je Slovenija podelila 
začasno zatočišče 36.000 osebam. Slovenska vlada 
je v tem času uspešno sodelovala z nevladnimi 
in mednarodnimi organizacijami. Pri pomoči 
beguncem so pomagali številni prostovoljci.  

Od leta 2004 dalje je za področje pomoči 
beguncem pristojno Ministrstvo za notranje 
zadeve, ki izvaja in pripravlja programe integracije, v 
katerih s številnimi projekti sodelujejo tudi nevladne 
organizacije.

Slovenska zunanja politika je pri reševanju 
problematike beguncev poudarjala vprašanje 
ustreznejše mednarodne porazdelitve odgovornosti 
do beguncev in se zavzemala za hitrejše reševanje 
krize, najprej v Bosni in Hercegovini, kar naj bi 
beguncem omogočilo čimprejšnjo vrnitev. Trajnost 
bivanja znatnega dela beguncev je v Sloveniji 
zahtevala tudi politike njihovega vključevanja v 
slovensko družbo.

Pomoč beguncem ob spopadih v Severni Afriki 

Slovenija je Libiji in sosednjim državam, v katere 
se je ob spopadih v Libiji v letu 2011 zateklo 
večje število prebivalcev te države, v prvih tednih 
namenila humanitarno pomoč za namestitev in 

oskrbo razseljenih oseb in beguncev iz Libije v 
okviru programov Urada visokega komisarja ZN za 
begunce (UNHCR). 

Največ beguncev iz Libije se je zateklo v Tunizijo, 
zato je Slovenija namenila donacijo v zdravilih in 
sanitetnem materialu tudi regijski bolnišnici v 
Tatauinu, pokrajini na jugu Tunizije, kjer je zatočišče 
našlo več deset tisoč beguncev. Poleg zdravil 
je Ministrstvo za zunanje zadeve ob pomoči 
slovenskih podjetij za učence šole v Tatauinu 
pripravilo pošiljko risalnih potrebščin (blokov, 
čopičev in tempera barvic). Slovenija se je odločila 
tudi za podelitev treh podiplomskih štipendij 
tunizijskim študentom za študij v Sloveniji v 
prihodnjih letih.
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ALI VEŠ, DA:

 – Urad za koordinacijo humanitarnih zadev (OCHA) deluje od leta 1998 in je v letu 2011 pomagal 
50 milijonom ljudem na 11 ogroženih območjih?

 – Ima OCHA dve glavni pisarni (v New Yorku in Ženevi) ter regionalne pisarne, največ teh je v 
Afriki?

 – 94 % sredstev OCHA zbere s prostovoljnimi prispevki, največje donatorice so Švedska, ZDA, 
Norveška, Evropska unija in Velika Britanija?

 – Je bil 19. avgust razglašen za mednarodni dan humanitarne pomoči?
 – Urad visokega komisarja za begunce (UNHCR) deluje od leta 1951; danes deluje v 35 pisarnah 
po vsem svetu, največ regionalnih pisarn je v Afriki?

 – Je v letu 2011 urad poskrbel za 10,5 milijona ljudi, od katerih jih je polovica živela v Aziji, 20 % 
pa v Afriki?

 – Od leta 1949 deluje na Bližnjem vzhodu Organizacija OZN za palestinske begunce (UNRWA), 
ki še vedno skrbi za 4,8 milijona beguncev, ki živijo v 60 taboriščih?

SLOVARČEK 

MEDNARODNI ODBOR RDEČEGA KRIŽA – je mednarodna človekoljubna organizacija, 
ustanovljena leta 1863 v Ženevi na pobudo Jeana Henrija Dunanta, ki je bil priča žrtvam 
na bojišču brez pomoči. Čeprav Mednarodni odbor Rdečega križa ni del sistema OZN, so 
njegovi glavni cilji – nevtralna pomoč vsem udeležencem in žrtvam vojn – skladni s cilji OZN. 
Simbol organizacije je postal rdeči križ na belem ozadju (obrnjene barve švicarske zastave), 
pozneje pa so se mu pridružili tudi simboli, značilni za druga območja: rdeči polmesec, rdeči 
lev, davidova zvezda, kot najbolj nevtralen simbol pa je bil sprejet rdeči kristal. Ob oboroženih 
spopadih označba objektov in ljudi s simbolom Rdečega križa te varuje pred napadom. O delu 
Mednarodnega odbora Rdečega križa glej: www.icrc.org/eng. 
V skoraj vseh državah sveta delujejo nacionalni odbori Rdečega križa, tako je bil Rdeči križ 
Slovenije ustanovljen leta 1918.

AZIL – za mednarodno zaščito ali azil lahko zaprosi tujec ali oseba brez državljanstva, ki meni, da 
je v matični državi sistematično preganjan zaradi svojega političnega prepričanja ali zaradi svoje 
verske, rasne, narodnostne ali etnične pripadnosti.

V RAZMISLEK:

 – Zakaj je humanitarna pomoč OZN izjemno pomembna, ko je neka država 
prizadeta?

 – V nekaterih primerih se sočasno z izvajanjem humanitarne pomoči izvajajo tudi 
mirovne operacije. Pojasni, zakaj.

KOTIČEK ZA UČITELJE

AKTIVNOST 1

Učenci se razdelijo v štiri skupine in pripravijo simulacijo delovanja Urada za koordinacijo 
humanitarnih zadev (OCHA) ali Urada visokega komisarja za begunce (UNHCR). Vsaka skupina 
pripravi načrt za organiziranje in izvajanje humanitarne pomoči ob eni od naravnih nesreč (potres, 
poplava, cunami) ali vojnem spopadu:
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 – Učenci najprej naredijo načrt, kako se vzpostavi mehanizem delovanja: koga pokličejo iz 
prizadete države, kdo pokliče, kdo prevzame koordinacijo pomoči, koga v konkretnem 
primeru vključita organizaciji itd.

 – Učenci naredijo načrt za zbiranje in razdeljevanje sredstev in potrebščin za pomoč ljudem 
(pri tem so pozorni na značaj naravne nesreče/oboroženega spopada, ki je tema njihove 
skupine): kako se sredstva zbirajo, kdo in kako jih razdeli itd.

 – Opredelijo vlogo mednarodnih in lokalnih nevladnih organizacij.
 – Pripravijo načrt za obveščanje javnosti.

Svoje izdelke predstavijo sošolcem. 

AKTIVNOST 2

Učenci primerjajo delovanje Urada za koordinacijo humanitarnih zadev in Urada visokega 
komisarja za begunce: katere so podobnosti in razlike v delovanju obeh organizacij? 
Pri iskanju odgovora učenci upoštevajo: s kom organizaciji sodelujeta, kako sodelujeta z 
državami, kje v svetu delujeta, kako delujeta itd. 

OBISK SPLETNE STRANI: RELIEFWEB.INT

 – Učenci obiščejo spletno stran Urada za koordinacijo humanitarnih zadev (OCHA). 
 – Izberejo Headlines in ugotovijo, kateri dogodki v svetu so najbolj aktualni. 
 – Izberejo Updates by Country in ugotovijo, kje v svetu urad izvaja največ akcij; ob izbiri 
posamezne države si lahko preberejo poročilo o delovanju v njej. 

 – Izberejo Featured Disasters in ugotovijo, katere naravne nesreče so prizadele države v bližnji 
preteklosti.

 – Izberejo Countries in na seznamu Slovenia poiščejo odgovor na vprašanje, zakaj je Slovenija 
februarja 2011 od Evropske komisije prejela 8,3 milijona evrov pomoči.  

OBISK SPLETNE STRANI: UNHCR.ORG

Učenci obiščejo spletno stran Urada visokega komisarja za begunce (UNHCR).
 – Izberejo Spotlight in ugotovijo, v katerih državah v tem trenutku urad deluje in zakaj.
 – Izberejo Latest News in ugotovijo, kateri dogodki v svetu so trenutno najbolj aktualni. 
 – Izberejo Latest Videos in ob ogledu izbranih posnetkov ugotovijo, kako je urad pomagal 
prizadetim ljudem.

KRITIČNO RAZMIŠLJANJE:

Učenci teden dni spremljajo dnevne novice o dogajanju v svetu, v katerih se omenjajo naravne 
nesreče ali območja spopadov.
Učitelj jim v ta namen pripravi učni list z navodili. Učenci zapišejo:
 – dan, ko je bila novica objavljena,
 – državo, v kateri se je dogodek zgodil, 
 – kratek opis dogodka (kaj se je zgodilo, kdo je v dogodku sodeloval).

Nazadnje ob zapisanem učenci predstavijo svojo ugotovitev, ki zajema naslednje:
 – katera organizacija OZN je bila v poročilih omenjena; ali je bila pri pomoči udeležena tudi 
Slovenija,

 – katere njene dejavnosti so bile omenjene,
 – kako so novinarji poročali o delovanju OZN. 

Svoj zapis učenci sklenejo s kritičnim premislekom:
 – zakaj je za obvladovanje kriznih žarišč v svetu potreben obstoj organizacij, kot sta Urad za 

koordinacijo humanitarnih zadev in Urad visokega komisarja za begunce,
 – ali je Slovenija dovolj dejavna v teh aktivnostih.
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8. MEDNARODNO IN HUMANITARNO PRAVO

8. 1 Mednarodno pravo

Mednarodno pravo je sistem pravil, po katerih 
se morajo ravnati države v medsebojnih 
odnosih. Ustanovna listina OZN je eden 
najpomembnejših dokumentov s področja 
mednarodnega prava, saj določa temeljna 
načela in pravila, ki veljajo za vse države sveta.

OZN je temeljna organizacija, ki skrbi za razvoj 
mednarodnega prava. Že z Ustanovno listino OZN 
je bilo določeno:
 – da so vse države na svetu enakopravne, ne glede 
na njihovo velikost, bogastvo ali politiko, 

 – da države ne smejo med seboj začeti vojn, 
temveč morajo spore reševati po mirni poti, 

 – da morajo države pošteno izpolnjevati svoje 
obveznosti – če so se med seboj nekaj 
dogovorile, morajo to spoštovati in

 – da morajo države med seboj sodelovati

Slika: Ustanovna listina OZN (Vir: Simon Konobelj)

Dostop do besedila Ustanovne listine: www.
unaslovenia.org/node/14.

V okviru Generalne skupščine OZN deluje več 
odborov, med katerimi je Šesti odbor (Odbor za 
mednarodno pravo) pristojen za vsa vprašanja 
iz mednarodnega prava. V njem sodelujejo 
predstavniki vseh držav članic OZN. Glavni namen 
odbora je sprejemanje novih pravil mednarodnega 
prava, najpogosteje mednarodnih konvencij. 

Šestemu odboru pomaga pri oblikovanju pravil 
mednarodnega prava Komisija OZN za mednarodno 
pravo, ki je strokovni organ, sestavljen iz priznanih 
pravnih strokovnjakov. Komisija šteje 34 članov, 
uglednih mednarodnih pravnikov, in se sestaja 

v Ženevi, vsako leto po dvanajst tednov. Član 
komisije je od leta 2006 tudi Slovenec dr. Ernest 
Petrič. 

Slika: dr. Ernest Petrič (Vir: osebni arhiv)

MEDNARODNA SODIŠČA

Da bi se lahko preverilo, ali države spoštujejo 
pravila in obveznosti po mednarodnem pravu, 
je bilo ustanovljeno sodišče, ki ga imenujemo 
Meddržavno sodišče. To sodišče, ki ima sedež 
v Haagu na Nizozemskem, sodi v sporih med 
državami, kadar ena država toži drugo, če meni, 
da je kršila pravila mednarodnega prava. Poleg 
tega Meddržavno sodišče svetuje OZN pri raznih 
vprašanjih s področja mednarodnega prava. 
Sodišče sestavlja 15 sodnikov; doslej med sodniki 
sodišča še bil imenovan  Slovenec. 

Slika: Sodniki Meddržavnega sodišča v Haagu (Vir: spletna stran 
Meddržavnega sodišča v Haagu)

OZN je pomembno prispevala tudi k ustanovitvi 
drugih mednarodnih (kazenskih) sodišč. Države 
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in njihovi voditelji so spoznali, da je treba 
posameznikom, ki so osumljeni, da so njihovi ukazi 
ali odločitve povzročili veliko žrtev, soditi za takšna 
hudodelstva. Nekaznovanje odgovornih namreč 
ogroža mednarodni mir in varnost. Po koncu druge 
svetovne vojne se je takšnim zločincem sodilo na 
mednarodnih vojnih sodiščih v Nürnbergu in Tokiu, 
v zadnjih dvajsetih letih pa so bila ustanovljena 
številna mednarodna kazenska sodišča. Varnostni 
svet OZN je leta 1993 ustanovil Mednarodno 
kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo (v 
angl. International Criminal Tribunal for the former 
Yugoslavia – ICTY) s sedežem v Haagu in leta 1994 
Mednarodno kazensko sodišče za Ruando (v angl. 
International Criminal Tribunal Ruanda) s sedežem 
v Aruši v Tanzaniji. Ob pomoči OZN so bila 
ustanovljena tudi druga podobna sodišča, na primer 
v Sierri Leone, Kambodži, Vzhodnem Timorju, 
Bosni in Hercegovini in na Kosovu. Na njih se sodi 
storilcem najhujših kaznivih dejanj – mednarodnih 
hudodelstev, to je tistih, ki so osumljeni storitve 
genocida (množičnih pobojev ljudi), hudodelstev 
zoper človečnost, vojnih hudodelstev, mučenja in 
drugih najhujših kršitev človekovih pravic. 

Mejnik v mednarodnem kazenskem sodstvu je 
bila ustanovitev prvega stalnega Mednarodnega 
kazenskega sodišča (v angl. International Criminal 
Court). Leta 1998 je bil na diplomatski konferenci 
v Rimu sprejet njegov statut (imenovan Rimski 
statut). Sodišče je začelo delovati leta 2002 in 
ima sedež v Haagu. Danes ima 121 držav članic. 
Leta 2012 je sodišče izdalo prvo sodbo, sojenje pa 
poteka še v štirinajstih primerih zoper osumljence 
mednarodnih hudodelstev iz sedmih različnih držav. 
Slovenija je članica sodišča že od vsega začetka in 
je tudi pomembno prispevala k njegovi ustanovitvi 
in nadaljnjemu delu. Slovenski predstavniki so 
na primer imeli vidno vlogo na prvi pregledni 
konferenci držav članic sodišča, ki je bila leta 2010 
v Kampali v Ugandi. Tam je bila po sedemdesetih 
letih poskusov opredelitve in osmih letih intenzivnih 
pogajanj sprejeta opredelitev kaznivega dejanja 
agresije. Na tej podlagi se bo v prihodnosti na 
sodišču lahko sodilo storilcem, ki so odgovorni za 
povzročitev vojne agresije.

Slika: Generalni tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) 
Luis Moreno-Ocampo (Vir: UN Photo/Eskinder Debebe)

8. 2 Mednarodno humanitarno pravo

Mednarodno humanitarno pravo ali vojno pravo 
je sistem pravil, katerih namen je med vojno ali 
oboroženim spopadom predvsem zaščititi osebe, 
ki niso udeleženci v spopadu, ter omejiti uporabo 
nehumanih metod in sredstev vojskovanja. 

Pravila mednarodnega humanitarnega prava o zaščiti 
žrtev vojne so zajeta predvsem v štirih ženevskih 
konvencijah iz leta 1949 in njihovih treh protokolih, 
ki so temeljni pravni dokumenti na tem področju. 
Konvencije določajo pravice vojnih (civilnih in 
vojaških) ujetnikov med vojno, vzpostavljajo zaščito 
za ranjence, civiliste in zdravniško osebje v vojnih 
razmerah. 
Ključno vlogo pri nadzoru uresničevanja pravil ima 
Mednarodni odbor Rdečega križa. Rdeči križ ima v 
vojnih razmerah tudi pristojnost, ki zajema obiske 
zapornikov, organizacijo pomoči in reševanja, 
združevanje ločenih družin ter druge humanitarne 
dejavnosti v oboroženih spopadih. 
Medtem ko se ženevske konvencije nanašajo na 
sodelovanje ljudi v vojni, vrsta drugih konvencij in 
protokolov določa pravila uporabe različnega orožja v 
vojnih spopadih (npr. haaške konvencije). 
Nekaj pravil mednarodnega humanitarnega prava: 
 – napade je treba omejiti na bojevnike in vojaške 
cilje, 

 – civilistov in civilnih objektov se ne sme napadati,
 – prepovedana je uporaba orožja, ki povzroča 
prehude poškodbe ali nepotrebno trpljenje, kot 
so biološko in kemično orožje, mine, lasersko 
orožje,

 – civilistom, ranjenim vojakom in ujetnikom je treba 
ohraniti življenje, jih zaščititi in z njimi ravnati 
človeško, prepovedano je mučenje, stradanje in 
spolno nasilje,

 – bolnišnice je treba zaščititi in jih je prepovedano 
napadati.

Teme s področja mednarodnega humanitarnega 
prava obravnavajo različni forumi v OZN, predvsem 
glede preprečevanja vojn, posredovanja v spopadih 
in obnove po njih. Slovenija v teh forumih zlasti 
poudarja zaščito civilistov, žensk in otrok v 
oboroženih spopadih.  
V Sloveniji že od leta 1999 deluje Komisija za 
mednarodno humanitarno pravo, ki oblikuje, 
usklajuje in vodi dejavnosti za izvajanje obveznosti 
države na tem področju, predvsem ženevskih 
konvencij, ter širjenje znanja o mednarodnem 
humanitarnem pravu. 

Slovenska verzija priročnika Raziskovanje 
mednarodnega humanitarnega prava je dostopna na: 
http://www.ehl.icrc.org/index.php?option=com_cont
ent&task=view&id=632&Itemid=509
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ALI VEŠ, DA:

 – Je član Komisije OZN za mednarodno pravo od leta 2006 tudi Slovenec  dr. 
Ernest Petrič? 

 – Je v sodelovanju Komisije za mednarodno humanitarno pravo z Rdečim križem 
Slovenije izšel priročnik Raziskovanje humanitarnega prava (Zavod za šolstvo 
RS, 2010)? 

 – Meddržavno sodišče sestavlja 15 sodnikov, ki imajo devetletni mandat; sodniki 
prihajajo z različnih celin ali regij: trije iz Afrike, dva iz Latinske Amerike, trije iz 
Azije, pet iz zahodne Evrope ter dva iz vzhodne Evrope?

 – Je Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo ustanovil Varnostni 
svet ZN leta 1993; do marca 2012 je sodišče vodilo 96 postopkov proti 161 
osebam; sklenilo je 55 postopkov, v katerih je bilo obsojenih 64 oseb; sodišče 
je prvič v zgodovini priprlo voditelja države (to je bil srbski predsednik Slobodan 
Milošević, priprt leta 2001)?

 – Da je bil sodnik Mednarodnega kazenskega sodišča za Ruando tudi Slovenec 
Pavle Dolenc?

SLOVARČEK

PREAMBULA – uvodni del pomembnejšega pravnega predpisa: zakona, ustave 
ali mednarodne pogodbe. 

DEKLARACIJA – običajno dokument o razglasitvi pomembnih načel ali pravic.

KONVENCIJA – običajno meddržavna pogodba, ki ureja pomembne politične, 
gospodarske ali druge odnose med državami. Pogosto so slovesno sklenjene v 
nekem kraju, po katerem se nato ta konvencija tudi poimenuje  (npr. Dunajska ali 
Ženevska konvencija). 

DRŽAVE POGODBENICE – so tiste države, ki so se zavezale spoštovati določbe 
mednarodne pogodbe.

RATIFIKACIJA – dejanje, s katerim država potrdi svojo zavezanost določbam 
mednarodne pogodbe. V Sloveniji mednarodne pogodbe ratificirata državni zbor in vlada.

V RAZMISLEK:

 – Kako mednarodni ustanovi, kot sta Meddržavno sodišče in Mednarodno 
kazensko sodišče, pripomoreta k boljšemu svetu?

 – Zakaj so štiri ženevske konvencije in dodatni protokoli temeljni dokumenti 
ravnanja bojujočih se strani v vojnih razmerah?

52



KOTIČEK ZA UČITELJE

AKTIVNOST 1

Učitelj učence razdeli v skupine. Vsaka skupina pripravi poročilo o enem od 
vojnih spopadov, za katere je bilo ustanovljeno posebno sodišče:
 – Mednarodno kazensko sodišče za nekdanjo Jugoslavijo,
 – Mednarodno kazensko sodišče za Ruando,
 – Posebna sodišča za Sierro Leone, Kambodžo, Vzhodni Timor.

Učenci v literaturi in na spletu poiščejo informacije o vojnih spopadih na teh 
območjih: kdo je bil vpleten, koliko časa so trajali spopadi, kako so bili prizadeti 
civilisti. Kako so delovala sodišča?
Skupine predstavijo svoje delo. Ob koncu učenci ugotovijo, katere podobnosti 
opazijo med predstavljenimi primeri. 

AKTIVNOST 2

Učitelj učencem pripravi kopijo ženevskih konvencij. Učenci poiščejo in izpišejo 
določila, ki določajo ravnanje z otroki v vojnih razmerah. 

OBISK SPLETNE STRANI: ICJ-CIJ.ORG

Učenci obiščejo spletno stran Meddržavnega sodišča:
 – Izberejo The Court/Members of the Court in ugotovijo, iz katerih držav prihajajo 
sodniki; ugotovijo tudi, ali drži določilo o številu sodnikov s posameznih celin/
regij.

 – Izberejo Latest decisions in ugotovijo, katere primere je nazadnje obravnavalo 
sodišče.

 – Ugotovijo, ali lahko vsakdo začne postopek na sodišču – Practical information/
Who can bring a case before the Court?

OBISK SPLETNE STRANI: ICTY.ORG

Učenci obiščejo spletno stran Mednarodnega kazenskega sodišča za nekdanjo 
Jugoslavijo. Ugotovijo:
 – kje na ozemlju nekdanje Jugoslavije je bilo storjenih največ zločinov (Interactive 
Map),

 – kako je sodišče delovalo v preteklosti (Timeline).
Če jih zanimajo posamezni postopki ali osumljenci, lahko podrobnejše 
informacije poiščejo v rubriki The Cases.

KRITIČNO RAZMIŠLJANJE:

Ženevske konvencije so temeljni dokument o ravnanju v vojnih razmerah. Pomisli 
na nekatere primere vojnih spopadov v zadnjem času in oceni, ali bojujoče se 
strani vedno upoštevajo njena določila. Svoj odgovor utemelji.  
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9. TRAJNOSTNI RAZVOJ
 
Trajnostni razvoj je oblika razvoja, ki zagotavlja gospodarski in družbeni razvoj ob 
hkratnem varovanju okolja, torej vključuje okoljske, gospodarske in socialne vidike. 
Trajnostni razvoj zadovoljuje potrebe sedanjih generacij, ne da bi ogrozil možnosti 
prihodnjih generacij, da bodo tudi te lahko zadovoljevale svoje potrebe. Pri njegovem 
spodbujanju na mednarodni ravni ima OZN ključno vlogo, saj je trajnostni razvoj 
presečni cilj njenih dejavnosti. Med največjimi izzivi trajnostnega razvoja so podnebne 
spremembe ter prehranska varnost.

OZN ima ključno vlogo pri spodbujanju trajnostnega 
razvoja na svetu. V okviru OZN je misel o 
trajnostnem razvoju in nujnosti varovanja okolja 
zorela že pred več kot štiridesetimi leti. Leta 1972 
so na Konferenci OZN o človekovem okolju v 
Stockholmu predstavniki držav potrdili pravico vseh 
ljudi do zdravega in produktivnega okolja. Na njej je 
bil ustanovljen Program OZN za okolje (v angl. UN 
Environment Programme – UNEP), ki spodbuja skrb 
za okolje. Program v sodelovanju s specializiranimi 
agencijami OZN, vladami, znanstveniki ter 
nevladnimi organizacijami z zbiranjem in analizo 
informacij spodbuja trajnostno ravnanje z okoljem 
na mednarodni ravni. Prednostna področja 
delovanja UNEP za obdobje 2010–2013 so:
 – podnebne spremembe – cilj: okrepiti zmožnost 
držav, še zlasti držav v razvoju, da v svoje 
razvojne programe vključijo odgovore na 
podnebne spremembe, program pri tem izhaja iz 
Okvirne konvencije OZN o spremembi podnebja 
(UNFCCC),

 – naravne nesreče in konflikti – cilj: omejiti vpliv 
naravnih nevarnosti, ki so posledica naravnih 
sprememb in njihovih posledic ali posledica 
delovanja ljudi, na človeka,

 – upravljanje ekosistemov – cilj: zagotoviti, da 
države pri zagotavljanju napredka v družbi 
upoštevajo ekosistemski pristop,

 – ravnanje z okoljem – cilj: zagotoviti, da ravnanje 
z okoljem na državni, regionalni in svetovni ravni 
sledi okoljskim prednostnim nalogam,

 – škodljive snovi in nevarni odpadki – cilj: zmanjšati 
vpliv škodljivih snovi in nevarnih odpadkov na 
okolje in človeka,

 – učinkovita raba virov ter trajnostna poraba in 
proizvodnja – cilj: proizvajati, predelovati in 
uporabljati naravne vire na okoljsko trajnosten 
način.

Velik korak za utemeljitev trajnostnega razvoja 
in njegovo umestitev med vprašanja, ki se 
jim posveča mednarodna skupnost, je storila 
Svetovna komisija za okolje in razvoj, ki je delovala 
med letoma 1983 in 1987. V svojem sklepnem 

poročilu Naša skupna prihodnost, znanem tudi 
kot Brundtlandovo poročilo, je trajnostni razvoj 
opredelila kot »razvoj, ki zadovoljuje potrebe 
sedanjih generacij, ne da bi pri tem ogrozil 
možnosti prihodnjih generacij, da zadovoljijo svoje 
potrebe«.

Zelo pomembna za trajnostni razvoj je bila 
Konferenca OZN o okolju in razvoju junija 1992 v 
Riu de Janeiru. Tam je bila med drugimi sprejeta 
Agenda 21, načrt za uresničitev trajnostnega 
razvoja.

AGENDA 21

Agenda 21 je bil eden od dokumentov, sprejetih 
na Konferenci OZN o okolju in razvoju. Vsebuje 
obsežen načrt za uresničitev trajnostnega 
razvoja na vseh ravneh – svetovni, regionalni, 
državni in lokalni. Za trajnostni razvoj je 
potrebno delovanje različnih udeležencev – 
mednarodnih organizacij, vlad, podjetij in 
civilne družbe –, ki je povezano z različnimi 
vidiki varovanja okolja, gospodarskega razvoja 
in družbene povezanosti.

Agenda 21 ima 40 poglavij z opisom stanja 
in potrebnimi dejavnostmi za doseganje 
trajnostnega razvoja. Poglavja so razdeljena na 
štiri sklope:
 – družbene in gospodarske razsežnosti, ki se 
nanašajo na zmanjševanje revščine (še zlasti v 
državah v razvoju), spreminjanje potrošniških 
navad, zdravje, vzpostavljanje trajnostnih 
naselij in vključevanje trajnostnega razvoja v 
vse pomembne politike,

 – gospodarjenje z naravnimi viri in njihovo 
varovanje, ki obravnava vprašanja varovanja 
ozračja, trajnostnega upravljanja tal, 
ohranjanja gozdov, ohranjanja občutljivih 
območij (širjenje puščav, gorska območja, 
podeželje), ohranjanja biotske raznovrstnosti, 
gospodarjenja z vodami, nadziranja 
onesnaževanja in ravnanja z odpadki,
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 – krepitev vloge pomembnejših skupin, ki 
spodbuja krepitev vloge različnih družbenih 
skupin (ženske, otroci in mladina, domorodna 
ljudstva, nevladne organizacije, lokalne 
oblasti, delavci in sindikati, podjetniki, 
znanstveniki in tehnologi, kmetje) pri 
uresničitvi trajnostnega razvoja,

 – sredstva za izvedbo, ki vključujejo financiranje 
dejavnosti za trajnostni razvoj, prenos 
tehnologij v države v razvoju, vlogo znanosti, 
izobraževanja in dviga javne zavesti za 
trajnostni razvoj ter vlogo pomembnejših 
skupin in dostopa javnosti do informacij v 
odločanju za trajnostni razvoj.

Da bi zagotovili uresničevanje dogovorov 
s Konference OZN o okolju in razvoju, je 
Generalna skupščina OZN decembra 1992 
ustanovila Komisijo za trajnostni razvoj. 
Komisija spremlja napredek pri uresničevanju 
dogovorov mednarodne skupnosti o 
trajnostnem razvoju (npr. Agenda 21, Izvedbeni 
načrt iz Johannesburga) na državni, regionalni 
in mednarodni ravni. Komisija ima 53 držav 
članic in se srečuje vsako leto. Glavni del 
zasedanja, ki se ga udeležujejo tudi ministri 
držav, spodbuja partnersko povezovanje 
med vladami, mednarodno skupnostjo ter 
skupinami, ki imajo pomembno vlogo pri 
trajnostnem razvoju.

Po letu 1992 se je zvrstilo več srečanj OZN o 
trajnostnem razvoju, med drugim Svetovni vrh o 
trajnostnem razvoju 2002 v Johannesburgu. Zadnje 
veliko srečanje, Konferenca OZN o trajnostnem 
razvoju, je bilo junija 2012 v Riu de Janeiru. 

Trajnostni razvoj je pomembna tematika tudi v drugih 
organih in specializiranih organizacijah OZN. Na 
področju socialnih in ekonomskih dejavnosti OZN 
je najpomembnejši Ekonomski in socialni svet OZN 
(ECOSOC). Ta je neke vrste most med političnim 
dialogom v Generalni skupščini in dejavnostmi 
na terenu, ki jih izvajajo specializirane agencije. 
Med drugim obravnava probleme, povezane 
z mednarodnim razvojem, svetovno trgovino, 
ravnanjem z naravnimi viri, zdravjem, razvojem 
znanosti in tehnologije, družbeno blaginjo in drugimi 
temami. ECOSOC tesno sodeluje s številnimi 
specializiranimi agencijami OZN, med drugim s 
Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), Skladom 
OZN za otroke (UNICEF) in Organizacijo OZN za 
prehrano in kmetijstvo (FAO). 

Gozdovi, ki pokrivajo eno tretjino kopnega, so eden 
izmed ključnih ekosistemov za naše preživetje. Poleg 
tega, da proizvajajo kisik, so tudi pomemben vir 
surovin. Od leta 2000 deluje v okviru OZN Forum za 

gozdove. Njegova naloga je spodbujanje trajnostnega 
gospodarjenja z gozdovi. Leta 2007 so se države 
dogovorile o pravno nezavezujočem dokumentu o vseh 
vrstah gozdov. Ta dokument prvič v zgodovini povezuje 
države v njihovih prizadevanjih za zmanjševanje krčenja 
in propadanja gozdov, spodbujanje trajnostnega 
preživetja ter zmanjšanja revščine za prebivalce, katerih 
preživetje je odvisno od gozdov. 

Skrb za trajnostni razvoj je tudi eden od ciljev 
Programa OZN za razvoj (v angl. UN Development 
Programme – UNDP). Program pomaga državam 
v razvoju, da z okoljem ravnajo na trajnosten način 
ter tudi tako zmanjšujejo revščino. Državam v 
razvoju pomaga, da se usmerijo v uporabo »zelene« 
tehnologije in proizvodnjo, ki zmanjšuje nevarne 
izpuste v okolje, da ohranjajo biotsko raznovrstnost, 
izkoriščajo naravno obnovljive vire, pravilno ravnajo s 
škodljivimi kemikalijami in nevarnimi snovmi. Velika 
pozornost programa je usmerjena tudi na podnebne 
spremembe in njihov vpliv na načrte držav za 
gospodarski razvoj. 

Slovenija v okviru mednarodnega razvojnega 
sodelovanja izvaja tudi več projektov na področju 
trajnostnega razvoja: 

1. Trajnostna energija za trajnostni razvoj v Bosni in 
Hercegovini, Makedoniji in Ukrajini, ki ga izvaja Focus 
– društvo za sonaraven razvoj (2008–2009), več na 
spletni strani www.focus.si/index.php?node=250).
Namen projekta je bil okrepiti vlogo trajnostne 
energije (učinkovita raba energije in obnovljivih 
virov energije) v izobraževanju ter tako prispevati 
bolj zanesljivi oskrbi z energijo, zmanjšanju izpustov 
toplogrednih plinov in izkoreninjanju energetske 
revščine v teh državah. V okviru projekta so v naštetih 
državah potekale dejavnosti za spodbujanje trajnostnih 
virov energije, ki so obsegale predvsem pripravo učnih 
gradiv, delavnice o trajnostnih virih energije za otroke, 
učitelje ter ravnatelje šol in sirotišnic, za praktične 
ukrepe (od izolacije oken do postavitve sončnih celic) 
ter razprave med različnimi udeleženci. 

2. Lokalna in energetska trajnost za šole in našo 
sosesko – LESSON, ki ga izvaja Društvo Focus. 

Ministrstvo za zunanje zadeve je projekt financiralo v 
Bosni in Hercegovini, Makedoniji in Ukrajini. Projekt 
povezuje različne dejavnosti, ki bodo izboljšale 
energetsko učinkovitost šolskih stavb, med drugim 
tekmovanja med šolami za praktične ukrepe 
zmanjšanja porabe energije. Projekti so bili izvedeni v 
letih 2010 in 2011. 

3. Slovenija je podprla tudi projekt za pridobivanje 
čiste in varne pitne vode v zvezni državi Angaur v 
Republiki Palau, in projekt postavitve čistilne naprave 
v Mikroneziji, ki sta prispevala k dostopu do čiste vode 
v navedenih tihomorskih državah.
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9.1 Podnebne spremembe

Podnebje se je skozi vso zgodovino spreminjalo, 
nastajale so ledene dobe, Zemlja se je ohlajala 
in segrevala. Nikoli v zgodovini pa se ozračje ni 
segrevalo tako kot v zadnjih desetletjih.  

Slika: Taljenje ledu na Antarktiki (Vir: UN Photo/Eskinder Debebe)

Zaradi pomena podnebnih sprememb za človeštvo 
je OZN na tem področju zelo dejavna. Skoraj vse 
države sveta so sprejele Okvirno konvencijo OZN 
o spremembi podnebja (UNFCCC). Njen cilj je 
preprečiti nevarno človeško vmešavanje v podnebje. 
Pogodbenice konvencije, med njimi tudi Slovenija, 
se vsako leto srečajo na konferenci pogodbenic 
(v letu 2011 so se zbrale v Durbanu v Južni Afriki), 
na kateri se dogovarjajo o ukrepih, ki bi jih morala 
vsaka država sprejeti za omilitev podnebnih 
sprememb.

KJOTSKI PROTOKOL
 
Leta 1997 so države v mestu Kjoto na Japonskem 
sprejele Kjotski protokol. S tem so se nekatere 
industrializirane države (ki so odgovorne za 
večino preteklih in sedanjih izpustov toplogrednih 
plinov)  zavezale, da bodo od leta 2008 do leta 
2012 zmanjšale ali omejile izpuste. K protokolu je 
pristopilo 84 držav, med njimi tudi Slovenija.

Slika: dr. Lučka Kajfež Bogataj (Vir: osebni arhiv)

Pri OZN deluje tudi Medvladni odbor za podnebne 
spremembe (v angl. Intergovernmental Panel 
on Climate Change – IPCC). Ta ima nalogo, da 
zagotavlja jasne znanstvene poglede na podnebne 
spremembe in na njihove možne družbene in 
gospodarske posledice. Pri delu sodeluje več tisoč 
znanstvenikov z vsega sveta, med njimi je tudi 
slovenska klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj.

9. 2 Prehranska varnost

Več kot milijarda svetovnega prebivalstva je revnega 
in lačnega, zlasti v manj razvitih državah. Ocenjuje 
se, da je vsak šesti prebivalec našega planeta 
podhranjen. Prehranska varnost je svetovni izziv, 
kako na najboljši način uskladiti povečane potrebe 
po hrani s trajnostnim razvojem, ohranjanjem 
okolja, varovanjem in upravljanjem naravnih virov 
in ekosistemov ter prilagoditvami podnebnim 
spremembam. 

Če hrane ni dovolj in vlada lakota, lahko zelo hitro 
pride do nemirov, ropanja, pobijanja, nemirov, 
spopadov ali celo do genocida. Motena preskrba 
s hrano je velikokrat povod ali razlog za vojne. 
Zaradi lakote trpijo tudi ljudje, ki so potisnjeni na 
obrobje, begunci, prizadeti v naravnih nesrečah in 
vsi drugi, katerih golo preživetje je zelo odvisno 
od humanitarne pomoči in tudi radodarnosti 
posameznikov. Ob pomanjkanju hrane so pogosto 
najbolj prizadeti ženske, otroci, starejši in invalidi. 

Pri odpravljanju lakote in revščine imata osrednjo 
vlogo organizaciji OZN s sedežem v Rimu: 

 – Organizacija za prehrano in kmetijstvo 
pri OZN (v angl. Food and Agricultural 
Organisation – FAO)

Temeljni namen organizacije je zagotoviti 
prehransko varnost v svetu, da bodo imeli vsi 
ljudje dostop do kakovostne in zdrave hrane. FAO 
si prizadeva, da bi se dvignila vsebnost hranil v 
prehrani, izboljšala kmetijska proizvodnja, izboljšale 
življenjske razmere kmečkega prebivalstva, ker bi s 
tem zagotovili rast svetovnega gospodarstva.

Njene dejavnosti segajo na številna področja: FAO 
deluje kot svetovni informacijski center, ki zbira in 
obdeluje podatke o kmetijski proizvodnji po svetu, 
strokovnjaki organizacije pomagajo državam pri 
načrtovanju kmetijskih politik ter prek posebnih 
projektov državam v razvoju tudi svetujejo, kako 
izboljšati kmetijsko proizvodnjo.
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 – Svetovni program za hrano (v angl. World 
Food Programme – WFP)

WFP je največja agencija OZN, ki si prizadeva za 
izkoreninjenje lakote na svetu. Njeni uslužbenci 
sodelujejo pri najrazličnejših humanitarnih akcijah, 
v katerih z delitvijo hrane pomagajo prizadetim 
ljudem. Njeno poslanstvo je zadostiti svetovnim 
potrebam po hrani, spodbujati gospodarski razvoj 
in dosegati družbeno ravnotežje v nerazvitih 
državah. Pomoči WFP so najpogosteje deležni žrtve 
naravnih nesreč, razseljene osebe, prebivalstvo, ki 
trpi za lakoto, ter ženske in otroci kot žrtve nasilja. 
Po podatkih WFP je lakota največje zdravstveno 
tveganje, saj zaradi nje umre več ljudi kot zaradi 
virusa HIV/aidsa, malarije in tuberkoloze skupaj. To 
kažejo svetovni podatki, po katerih gre en človek 
od sedmih zvečer lačen spat in en otrok od štirih 
je v državah v razvoju podhranjen. Vsako leto umre 
zaradi lakote 10,9 milijona otrok, mlajših od pet let. 
Zaradi podhranjenosti in bolezni, ki so posledica 
stradanja, pa je smrtnost med otroki kar 60 
odstotna. 

Slika: Pomoč otrokom na Madagaskarju (Vir: Misijonsko središče 
Slovenije) 

V boju proti lakoti in svetovni revščini WFP 
sodeluje z vladami posameznih držav, s sorodnimi 
organizacijami sistema OZN, s podjetji in z 
nevladnimi organizacijami. V nerazvitih državah 
agencija deluje preventivno, tako da njeni 
strokovnjaki pomagajo širiti znanje o kakovosti 
hrane ter svetujejo vladam, kako zmanjšati 
podhranjenost.WFP ima eno od osrednjih vlog pri 
odpravljanju lakote in revščine kot strateškem vodilu 
za uresničitev razvojnega cilja tisočletja do leta 2015 
in zmanjšanju lakote za polovico.

Slovenija je skupaj z drugimi državami Evropske 
unije dejavna v prizadevanjih za zmanjšanje lakote 
po svetu. 

KAKO LAHKO POMAGAMO IZ SLOVENIJE?

V zbiranje pomoči za prizadeto prebivalstvo 
Afriškega roga so se v letu 2011 vključile tudi 
slovenske nevladne organizacije, ki so v okviru 
Platforme SLOGA in Humanitarnega odzivnega 
centra – HOC izvedle akcijo Proti lakoti. Za otroke 
v Somaliji! V njej so zbirale sredstva za nakup 
mleka v prahu za 1500 družin oziroma najmanj 
9000 Somalcev. Slovenska Karitas je zbrana 
sredstva namenila za pomoč projektom Karitas 
Internationalis v Somaliji, Etiopiji in Keniji. 
Rdeči križ Slovenije je z zbranimi sredstvi podprl 
programe pomoči Mednarodne federacije društev 
Rdečega križa in Rdečega polmeseca ogroženemu 
prebivalstvu držav Afriškega roga, poziv UNICEF pa 
je bil namenjen pomoči podhranjenim otrokom.

Slovenija prizadetim območjem namenja tudi 
pomoč v hrani prek Svetovnega programa za hrano 
(WFP) z zagotovitvijo dnevnih obrokov hrane. Ob 
hudi lakoti v državah Afriškega roga v letu 2011 je 
finančno podprla programe pomoči za Somalijo, 
Kenijo in Etiopijo (tej je pomoč namenila že v letu 
2010); prav tako je ob prehranski krizi v Sahelu 
2010 podprla programa WFP za Čad in  Niger. 
Pomoč z obroki hrane prek programov WFP je 
bila namenjena tudi prizadetemu prebivalstvu ob 
poplavah v Pakistanu (v letu 2010) in ob nemirih v 
Kirgiziji (2010).

Slovenija je v letu 2010 podprla projekt Misijonskega 
središča Slovenije Oskrba otrok s smetišča s hrano v 
centru Akamasoa na Madagaskarju. Namen je bilo 
omogočiti revnim otrokom v centru Akamasoa en 
topel obrok hrane na dan. Za marsikaterega otroka 
je namreč to edina hrana, ki jo prejme. V ta namen 
so izgradili novo stavbo za kuhinjo in jedilnico za 
150 otrok. Starši otrok, ki živijo na smetišču in so 
prišli v center Akamasoa, so se zavezali, da bodo 
otroke pošiljali v šolo, sami pa poskušali nekaj 
zaslužiti z delom. Na Madagaskarju že desetletja 
s svojim delom pomaga argentinsko-slovenski 
misijonar Pedro Opeka.
 

Slika: Otroci na Madagaskarju (Vir: Misijonsko središče Slovenije)
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ALI VEŠ, DA:

 – Je Medvladni odbor za podnebne spremembe pri OZN (IPCC), katerega 
članica je tudi slovenska klimatologinja dr. Lučka Kajfež Bogataj, leta 2007 
prejel Nobelovo nagrado za mir?

 – Je bilo leto 2010 razglašeno za leto biotske raznovrstnosti, leto 2011 pa za 
mednarodno leto gozdov?

 – 22. marca praznujemo mednarodni dan vode; v letu 2012 poteka obsežna 
kampanja, ki želi opozoriti na pomen vode in njeno omejenost na Zemlji?

 – Je 5. junija mednarodni dan okolja; v letu 2012 je poudarek kampanje OZN na 
»zeleni« energiji?

 – Je 16. oktobra mednarodni dan hrane? V letu 2011 je bila pozornost 
usmerjena na vpliv visokih cen hrane na revne, saj so visoke cene hrane v 
letih 2010–2011 po ocenah Svetovne banke v revščino potisnile več kot 70 
milijonov ljudi po svetu.

 – WFP vsako leto spomladi v sodelovanju s podjetji, ki prispevajo denar, 
organizira pohod za zbiranje finančnih sredstev za najbolj prizadete otroke po 
svetu, ki ga imenujejo »Pohod po svetu« (v angl. Walk the World), saj že s 25 
ameriškimi centi lahko šolskemu otroku napolnijo skodelico s hrano?

SLOVARČEK

AFRIŠKI ROG – je polotok vzhodne Afrike, ki se razprostira več sto kilometrov 
v Arabsko morje in leži ob južni strani Adenskega zaliva.

SAHEL – je regija v Afriki in prehodno območje med puščavo in Saharo na 
severu ter bolj rodovitnimi savanskimi ozemlji na jugu.

RAZMISLI:

 – Zakaj se moramo vsi truditi za trajnostni razvoj na vseh področjih življenja?
 – Zakaj je v mnogih državah podhranjenost prebivalcev velik problem?

KOTIČEK ZA UČITELJE

AKTIVNOST 1

Na spletni strani Programa OZN za okolje (UNEP): www.unep.org je 
40-obletnici posvečen poseben znak (logotip), na katerem so vidno zapisana 
imena mest: Stockholm-Nairobi-Rio-Johannesburg. Učenci pojasnijo, zakaj so 
navedena le izbrana mesta. Pojasnijo, kako so povezana s programom UNEP. 

AKTIVNOST 2

Učenci se vživijo v vlogo strokovnjaka Programa OZN za okolje (UNEP) in 
pripravijo načrt za sodelovanje z državo A, ki želi izpeljati različne projekte 
gospodarskega razvoja, vendar želi pri tem upoštevati politiko trajnostnega 
razvoja. 
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 – Učenci pripravijo smernice trajnostnega razvoja, ki naj bi jih država A 
upoštevala v svojih načrtih. 

 – Učenci pripravijo tudi merila za ocenjevanje doseganja posameznih ciljev 
trajnostnega razvoja.

OBISK SPLETNE STRANI: UNEP.ORG

Učenci obiščejo spletno stran Programa OZN za okolje.
 – Izberejo Multimedia, si ogledajo posnetke ter ugotovijo, kaj sporočajo. 
Priporočamo tudi ogled predstavitve v razdelku Animations.

 – Izberejo UNEP Campaigns in si podrobneje ogledajo predstavitev kampanje 
Green Up! Ugotovijo, kako lahko naredimo naš planet bolj zelen.

 – Izberejo Six priorities in ugotovijo, katere so prednostne naloge programa 
UNEP ter kako program načrtuje njihovo uresničitev. 

OBISK SPLETNE STRANI: FAO.ORG

Učenci obiščejo spletno stran Organizacije za prehrano in kmetijstvo (FAO).

• Izberejo razdelek Media Center in si ogledajo nabor zgodb v razdelku 
Recent Stories:
 – Od kod prihajajo zgodbe?
 – S katerimi problemi se spopadajo v mnogih državah po svetu?

• Izberejo razdelek Core activities/Economic and social:
 – Nato si s klikom na Closing the gap ogledajo posnetek (dolžine 2:16) 
in ugotovijo, kakšno je sporočilo posnetka ter kako bomo na svetu 
premostili težave s pomanjkanjem hrane.

 – Izberejo Interactive hunger map in ugotovijo, kateri deli sveta so 
obarvani belo in kaj ta barva označuje; kaj označuje intenzivnost rdeče 
barve. 

KRITIČNO RAZMIŠLJANJE:

Kjotski protokol, ki so ga nekatere države podpisale leta 1997 in je začel 
veljati leta 2005, od teh držav zahteva, da sledijo nekaterim ciljem, ki se 
nanašajo na primer na trgovanje z izpusti in okolju prijazen razvoj. Vse države 
niso podpisale protokola, nekatere, denimo Kanada, pa so od njega pozneje 
odstopile. Ali lahko na svetu rešimo težave z okoljem, če ni soglasja med 
državami, kako jih rešiti? Svoj odgovor učenci utemeljijo.
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10. ZDRAVSTVO
  
Dobro zdravje ljudi je izjemno pomembno za razvoj družbe. Odločilno prispeva h 
gospodarskemu razvoju, saj zdravi ljudje živijo dlje in so bolj produktivni. Na zdravje 
ljudi vplivajo mnogi družbeni dejavniki. OZN si prizadeva za izboljšanje zdravstva v 
državah ter pri tem pomaga številnim vladam in ljudem. Tudi razvojni cilji tisočletja so 
tesno povezani z zdravjem. Specializirana agencija OZN, ki deluje na področju zdravja, je 
Svetovna zdravstvena organizacija.

10. 1 Svetovna zdravstvena 
organizacija

Najpomembnejša organizacija OZN za področje 
zdravja je Svetovna zdravstvena organizacija (v 
angl. World Health Organization – WHO), ki skrbi za 
zdravje ljudi po vsem svetu. Ustanovljena je bila 7. 
aprila 1948 in ima 194 držav članic. Slovenija se je 
vanjo vključila leta 1992. 

Na zdravje ljudi vplivajo številne družbene 
okoliščine, na primer tiste, v katerih se ljudje rodijo, 
odraščajo ali delajo; mednje sodi tudi zdravstvo. 
Nanje močno vplivata razpoložljivost sredstev in 
razdelitev virov na svetovni, državni in lokalni ravni. 
Največjo odgovornost za zagotavljanje ugodnih 
družbenih okoliščin za kakovostno zdravstvo 
nosijo vlade držav, ki pripravljajo in izvajajo 
različne politike. Neuspešno vodenje politik vodi 
v neenakost v zdravju. Svetovna zdravstvena 
organizacija si prizadeva, da bi se neenakost pri 
razvitosti zdravstvenih sistemov in zdravja na 
splošno zmanjšala.

Države se lahko prek WHO skupaj odzovejo na 
globalne izzive s področja zdravja.

Slika: Sedež svetovne zdravstvene organizacije (Vir: WHO) 

Ustanovna listina Svetovne zdravstvene 
organizacije navaja najpogosteje uporabljeno 
definicijo zdravja: »Zdravje je stanje popolnega 
fizičnega, duševnega in socialnega blagostanja 
in ne le odsotnost bolezni ali invalidnosti. 
Doseganje najboljšega možnega zdravja je 
temeljna pravica vsakega človeka ne glede na 
raso, versko ali politično prepričanje ter socialni 
ali ekonomski položaj.« 

Svetovna zdravstvena organizacija želi izboljšati 
zdravje ljudi, spodbuja družbeni razvoj, krepi 
varnost pred grožnjami zdravju, pomaga krepiti 
zdravstvene sisteme, postavlja norme in standarde 
(npr. za varnost prehranskih izdelkov, onesnaženost 
okolja, generično poimenovanje zdravil itd.), zbira in 
zagotavlja podatke, dokaze in znanstvene izsledke 
s področja zdravja (npr. vpliv socialnih dejavnikov 
na neenakosti v zdravju, vpliv kajenja ali uživanja 
alkohola na zdravje, vpliv neionizirajočih sevanj itd.). 
Kar trije od osmih razvojnih ciljev tisočletja se 
nanašajo na zdravje:
 – zmanjšati umrljivost otrok (vsako leto umre enajst 
milijonov otrok, mlajših od petih let, najpogosteje 
zaradi driske, aidsa, malarije, ošpic),

 – zmanjšati umrljivost mater za 75 odstotkov 
(vsako leto med nosečnostjo ali ob porodu umre 
pol milijona žensk),

 – boj proti aidsu, malariji in drugim boleznim.

Veliko pozornosti Svetovna zdravstvena organizacija 
namenja tudi vplivom okolja na zdravje. Varovanje 
zdravja prebivalstva s proučevanjem in nadzorom 
škodljivih dejavnikov v okolju je najstarejša 
javnozdravstvena dejavnost, stara več tisočletij, 
ki je enako pomembna tudi v današnjem času. 
Škodljivi dejavniki v okolju povzročajo kar četrtino 
vseh primerov bolezni in smrti prebivalstva na 
svetu. Slovenija ima na tem področju že dolgo in 
uspešno tradicijo delovanja. 

V Sloveniji vsako leto počastimo mednarodni dan 
zdravja. Zadnjih pet svetovnih dnevov zdravja je 
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bilo posvečenih naslednjim globalnim izzivom 
za zdravje: starost in zdravje (2012), odpornost 
mikrobov na zdravila (2011), zdravje v urbanih 
naseljih (2010), pripravljenost zdravstvenih ustanov 
na izjemne dogodke (2009), vpliv podnebnih 
sprememb na zdravje (2008) Dogodke v okviru 
WHO si je mogoče ogledati na spletni strani www.
who.int/mediacentre/events/en/index.html.

Slika: Kajenje je med zelo pomembnimi dejavniki tveganja za 
kronične nenalezljive bolezni (rak, infarkt, kap itd.) (Vir: WHO/
Marijan Ivanuša)

10. 2 Projekti na področju zdravja, v 
katerih je sodelovala Slovenija

Projekt zdravstvene oskrbe v krajih Senjere in 
Kapaizi v Malaviju – pomoč obolelim z virusom 
HIV/aidsom, posebno ženskam in sirotam

Slovenija je podprla izvajanje projekta, ki ga je 
izvajalo Misijonsko središče Slovenije. Projekt v 
kraju Senjere je potekal leta 2009, namen pa je 
bil sirotam in okuženim z virusom HIV/aidsom in 
njihovim sorodnikom omogočiti bolj kakovostno 
prehrano in s tem tudi lažje življenje. Organizirana 
so bila tudi redna srečanja obolelih in prostovoljcev 
za lažje reševanje njihovih stisk. S tem so jim 
izvajalci projekta želeli omogočiti učinkovitejše 
zdravljenje, ohranjanje dostojanstva ter zmanjšanje 
trpljenja in odrinjenosti okuženih in predvsem 
njihovih otrok. 

Projekt v kraju Kapaizi je potekal v letih 2010 
in 2011. Njegov namen je bil ponuditi možnost 
izobraževanja in usposabljanja žensk in otrok, 
predvsem tistih, ki so oboleli za virusom HIV/
aidsom. Vključeval je gradnjo ambulante, obiske 
bolnikov na domu, pomoč v zdravilih in hrani, 
seminarje o virusu HIV/aidsu in tudi o malariji. 
Izvajalci projekta so pripravili tudi seminarje 
o uspešnem kmetovanju, kar je za območje, 

kjer primanjkuje (kakovostne) hrane, izredno 
pomembno, hkrati pa pokrajina z razvojem lastne 
kmetijske dejavnosti postane bolj samostojna.  

Zagotavljanje zmogljivosti za zmanjševanje 
smrtnosti žena in otrok ob porodu in izboljšanje 
zdravja otrok v kraju Ruzo v Burundiju

V delih sveta, kjer je zdravstvena oskrba precej 
omejena, je smrtnost mater in dojenčkov ob 
porodu še vedno visoka. Projekt, ki ga je izvajala 
Slovenska Karitas v letih 2009–2011, je pomembno 
prispeval k izboljšanju položaja. Zajemal je 
opremo porodnišnice s sončnimi kolektorji za 
pridobivanje električne energije, izobraževanje 
zdravstvenega osebja v porodnišnici, zdravstveno 
vzgojo za prebivalce kraja Ruzo, predvsem matere, 
izobraževanje otrok in preostalega prebivalstva. 

Rehabilitacija otrok iz Gaze

Rehabilitacija otrok iz Gaze je projekt, ki ga 
Slovenija podpira že od leta 2009, pobudo zanj pa 
je dal predsednik države dr. Danilo Türk. Projekt je 
namenjen telesni in duševni rehabilitaciji otrok, ki 
so žrtve spopadov v Gazi. V program bo v obdobju 
2009–2012 vključenih več kot sto otrok. V okviru 
projekta poteka tudi usposabljanje s področja 
rehabilitacije za zdravstvene in druge delavce iz 
Gaze. 

Rehabilitacija otrok iz Ukrajine

Rehabilitacija otrok iz Ukrajine je projekt, ki ga 
Ministrstvo za zunanje zadeve izvaja v sodelovanju 
z Rdečim križem Slovenije že od leta 2005. 
Vsako leto se ga udeležujejo otroci, ki trpijo za 
posledicami jedrske eksplozije v Černobilu leta 
1986. Številni otroci imajo zaradi posledic nesreče 
namreč še vedno zdravstvene težave z dihali, 
kožnimi obolenji in okvaro gibal. Rehabilitacije 
v slovenskem zdravilišču Debeli rtič se je med 
letoma 2005 in 2011 udeležilo že več kot 260 otrok 
v starosti od 6 do 14 let. 

Donacija zdravil in sanitetnega materiala Libiji

Vojne ali oboroženi spopadi pogosto privedejo do 
pomanjkanja najnujnejših življenjskih potrebščin 
(vode, hrane itd.), pomembna pa je zlasti oskrba 
ranjenih in bolnih. Ob spopadih v Libiji v letu 2011 
je Slovenija prav zato podarila zdravila in sanitetni 
material  bolnišnicama v Bengaziju in okolici 
Misrate v Libiji ter bolnišnici na libijski meji v 
Tuniziji, kamor so se pred spopadi zatekli številni 
begunci. 
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ALI VEŠ, DA:

 – Vsako leto 7. aprila praznujemo mednarodni dan zdravja v spomin na 
ustanovitev WHO?

 – Je imela v letih 2006–2009 Slovenija predstavnika  v Izvršnem odboru 
WHO (dr. Božidarja Voljča)?

 – Je edini mednarodnopravno zavezujoči dokument na področju zdravja 
Mednarodni zdravstveni pravilnik, ki določa, kaj je treba storiti v primeru 
mednarodnih groženj zdravju?

 – Je v zgodovini OZN največjo podporo držav članic prejela Okvirna 
konvencija WHO o nadzoru nad tobakom?

 – Se tudi države v razvoju vse bolj spopadajo z epidemijo kroničnih 
nenalezljivih bolezni, ki so posledica kajenja, uživanja preveč kalorične 
hrane in alkohola ter nezadostne telesne dejavnosti?

 – Je za zdravo življenje ključno prehranjevanje z živili, ki imajo visoko hranilno 
vrednost, zato si WHO prizadeva, da bi vsi ljudje na svetu imeli možnost 
uživati hrano, bogato s hranili?

RAZMISLI:

 – Kako je mogoče izboljšati zdravstveno stanje v nerazvitih državah? Pojasni, 
ali je to kratkotrajen ali dolgotrajen proces.

 – Kam bi uvrstili zdravstveno stanje Slovencev – med razvite ali nerazvite 
države? Kaj lahko Slovenija še naredi za izboljšanje zdravstvenega stanja 
prebivalcev?

KOTIČEK ZA UČITELJE

AKTIVNOST 1

Učenci se razdelijo v več skupin, vsaka skupina predstavi eno od bolezni, ki 
je močno razširjena po svetu: vzroke za pojav bolezni, v katerih delih sveta 
se bolezen najpogosteje pojavlja, kako jo po svetu preprečujejo, od česa 
je odvisno uspešno zdravljenje, ali je njeno zatiranje uspešno … (npr. HIV/
aids, tuberkuloza, kolera, rak, srčno-žilne bolezni, bolezni, ki so posledica 
sodobnega načina življenja – uživanje alkohola, tobaka, preveč kalorične 
hrane, premalo telesne dejavnosti). Svojo predstavitev pripravijo v obliki 
letaka. 

AKTIVNOST 2

Učenci se vživijo v vlogo koordinatorja projekta za pomoč tuji državi, ki se 
spopada s pandemijo gripe. 
 – Pripravijo načrt ukrepov, kako bodo širjenje bolezni ustavili in hkrati 
pomagali obolelim.

 – Ugotovijo, ali je dovolj, če pri tem sodelujejo le zdravniške ekipe.
Predlagamo, da se pred pripravo dejavnosti učenci najprej seznanijo s primeri 
pandemije gripe v bližnji preteklosti.
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OBISK SPLETNE STRANI: WHO.INT

Učenci obiščejo spletno stran Svetovne zdravstvene organizacije. 
Izberejo Data and statistics/Mortality and burden of diseases/Life expectancy  in 
ugotovijo:
 – V katerih državah je pričakovana življenjska doba najvišja in v katerih najnižja?
 – Kako bi ocenili razmere v Sloveniji?

OBISK SPLETNE STRANI: WHO.INT

Učenci obiščejo spletno stran Svetovne zdravstvene organizacije ter izberejo 
Data and statistics.
 – Pri naslovu Millenium Development Goals/Tuberculosis si ogledajo tabelo Data 
in ugotovijo, v katerih državah je bilo v letu 2010 največ primerov tuberkuloze.

 – Koliko primerov je bilo v Sloveniji?
 – Pri naslovu Road Safety/Mortality, Road traffic deaths si ogledajo tabelo in 
ugotovijo, v katerih državah je število smrtnih žrtev zaradi prometnih nesreč 
najvišje in kje najnižje; učenci poskušajo pojasniti svoj odgovor.

KRITIČNO RAZMIŠLJANJE:

Statistični podatki WHO kažejo, da je bil v letu 2009 virus HIV/aids med odraslimi 
(v starosti med 15 in 49 let) najbolj razširjen v Bocvani, Lesotu, Svaziju, Malaviju, 
Mozambiku in Namibiji. Podatki za leto 2011 pa kažejo, da število okuženih z 
virusom HIV narašča tudi v Evropi. 
 – Katere okoliščine bi morali v teh državah spremeniti za zmanjšanje razširjenosti 
virusa HIV? Kako razlagate podatek, da se virus širi tudi po Evropi? 

 – Utemeljite, ali lahko države same, brez mednarodne pomoči, zmanjšajo 
razširjenost virusa HIV.
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11. ZAPOSLOVANJE V OZN

Ali te zanimajo mednarodni dogodki? Želiš s svojim 
delom pomagati, da bo svet boljši? Si morda kdaj 
razmišljal, da bi delal v mednarodni organizaciji? Si 
morda želiš, da bi nekoč delal v OZN?

Možnosti, kako se zaposliš v Organizaciji združenih 
narodov, je veliko!

Prva možnost je opravljanje nacionalnih izpitov, 
ki so namenjeni za mlajše kandidate (do 32. leta 
starosti), ki so končali primeren univerzitetni 
študij in so brez daljših delovnih izkušenj. Štiriurne 
pisne izpite, ki jih objavi OZN, v sodelovanju z 
izbrano državo organizira Ministrstvo za zunanje 
zadeve, največkrat v državi bivanja kandidata. 
Vsebinska področja pisnega dela izpita opredeli 
OZN (npr. pravo, politične vede, socialna vprašanja, 
demografija, statistika, informacije javnega značaja, 
ekonomija, računovodstvo, administrativne zadeve, 
človekove pravice itd.). OZN uspešne kandidate 
povabi na ustni del, ki je največkrat na sedežu OZN 
v New Yorku, lahko pa tudi v uradih OZN (npr. na 
Dunaju ali v Ženevi). Če si uspešen na obeh delih 
nacionalnega izpita, se lahko uvrstiš na seznam 
kandidatov in imaš možnosti za zaposlitev za 
določen čas. Do zdaj se je na ta način zaposlilo 
osem od skupno 17 Slovencev, zaposlenih v OZN. 
Izpiti potekajo na Fakulteti za družbene vede v 
Ljubljani ob pomoči društva za Združene narode za 
Slovenijo.

Slika: Pisanje nacionalnih izpitov OZN decembra 2010 na 
Fakulteti za družbene vede v Ljubljani (Vir: FDV)

Druga možnost je neposredna prijava na razpisano 
delovno mesto, objavljeno na spletni strani OZN 
jobs.un.org. Pogoj za vsako delovno mesto je 
zelo dobro znanje angleškega ali francoskega 
jezika ter dodatnega svetovnega jezika. Prijave 

kandidati pošljejo na naslov OZN v elektronski 
obliki. Postopek izbire kandidata, ki najbolj ustreza 
razpisnim pogojem, je dolgotrajen, saj se navadno 
prijavi veliko število kandidatov z vsega sveta. 

Tretja možnost je zaposlovanje prek programov za 
mlade na določenih strokovnih področjih, ki trajajo 
leto ali dve pod nadzorom mentorja. Vanje se lahko 
prijavijo mlajši kandidati, najbolj uspešnim pa lahko 
OZN ponudi delo za določen ali nedoločen čas. 

Četrta možnost je zaposlitev po načelu nacionalnih 
kvot na višja delovna mesta v OZN. Nacionalne 
kvote pomenijo število delovnih mest, ki se 
vsaki državi članici določijo na podlagi obveznega 
članskega prispevka, števila prebivalstva in 
prostovoljnih prispevkov. Države  so lahko 
zadostno, nezadostno zastopane ali pa sploh niso 
zastopane. Slovenija se uvršča med države, ki 
niso zadostno zastopane, zato jo OZN obravnava 
prednostno. 

Peta možnost so napotitve. To pomeni, da lahko 
država članica za določen čas (ne dlje od štirih let) 
v OZN pošlje svojega uslužbenca, da si pridobi 
izkušnje in dodatna znanja ter ustvari mrežo stikov 
na mednarodni ravni.

Želeli bi si, da bi se čim več mladih iz Slovenije 
odločilo za delo v OZN!
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12. PRILOGA – MEDNARODNI DNEVI

V nadaljevanju je po mesecih navedena večina mednarodnih dni:

27. januar – mednarodni dan spomina na žrtve holokavsta

20. februar – mednarodni dan socialne pravičnosti
21. februar – mednarodni dan maternega jezika

8. marec – dan OZN za pravice žensk in mednarodnega miru
21. marec – mednarodni dan boja proti rasni diskriminaciji
od 21. marca – teden solidarnosti z ljudstvi v boju proti rasizmu in rasni diskriminaciji
22. marec – mednarodni dan voda
23. marec – mednarodni dan meteorologije
24. marec – mednarodni dan tuberkuloze
25. marec – mednarodni dan spomina na žrtve suženjstva in čezatlantske trgovine s sužnji

2. april – mednarodni dan zavedanja o avtizmu
4. april – mednarodni dan zavedanja nevarnosti min in podpori ukrepom odstranjevanja min
7. april – mednarodni dan zdravja
23. april – mednarodni dan knjige in avtorskih pravic

3. maj – mednarodni dan svobode tiska
8.–9. maj – čas spomina in sprave za tiste, ki so izgubili življenje med drugo svetovno vojno
15. maj – mednarodni dan družine
17. maj – mednarodni dan informacijske družbe
21. maj – mednarodni dan spodbujanja kulturne raznolikosti za dialog in razvoj
22. maj – mednarodni dan biotske raznovrstnosti
od 25. maja – teden solidarnosti z ljudstvi z območij brez pravice do samouprave 
29. maj – mednarodni dan pripadnikov mirovnih operacij OZN
31. maj – mednarodni dan brez tobaka

4. junij – mednarodni dan nedolžnih otrok žrtev nasilja
5. junij – mednarodni dan okolja
17. junij – mednarodni dan boja proti suši in širjenju puščav
20. junij – mednarodni dan beguncev
23. junij – dan javne službe OZN
26. junij – mednarodni dan boja proti zlorabi drog in nezakonitemu prekupčevanju
26. junij – mednarodni dan v podporo žrtvam mučenja
11. julij – mednarodni dan prebivalstva

9. avgust – mednarodni dan avtohtonega prebivalstva
12. avgust – mednarodni dan mladine
19. avgust – mednarodni dan humanitarnih dejavnosti
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23. avgust – mednarodni dan spomina na trgovino s sužnji in njeno odpravo

8. september – mednarodni dan pismenosti
15. september – mednarodni dan demokracije
16. september – mednarodni dan zaščite ozonske plasti
21. september – mednarodni dan miru
zadnji teden v septembru – mednarodni dan pomorstva

1. oktober – mednarodni dan starostnikov
prvi ponedeljek v oktobru – mednarodni dan bivalnega okolja
prvi teden v oktobru – mednarodni teden otroka
2. oktober – mednarodni dan nenasilja
4.–10. oktober – mednarodni dan vesolja
5. oktober – mednarodni dan učiteljev
druga sreda v oktobru – mednarodni dan preprečevanja naravnih nesreč
9. oktober – mednarodni dan pošte
10. oktober – mednarodni dan duševnega zdravja
15. oktober – mednarodni dan kmečkih žena
16. oktober – mednarodni dan hrane
17. oktober – mednarodni dan boja proti revščini
20. oktober – mednarodni dan statistik
24. oktober – dan Organizacije združenih narodov
24. oktober – mednarodni dan informiranja o razvoju
24.–30. oktober – teden razoroževanja

6. november – mednarodni dan preprečevanja izkoriščanja okolja v času vojne in oboroženih spopadov
14. november – mednarodni dan sladkorne bolezni
16. november – mednarodni dan strpnosti
tretja nedelja v novembru – mednarodni dan spomina na žrtve prometnih nesreč
20. november – dan industrializacije Afrike
20. november – mednarodni dan otroka
21. november – mednarodni dan televizije
25. november – mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami 
29. november – mednarodni dan solidarnosti s palestinskim ljudstvom

1. december – mednarodni dan boja proti HIV/aidsu
2. december – mednarodni dan odprave suženjstva
3. december – mednarodni dan invalidov
5. december – mednarodni dan prostovoljstva za gospodarski in socialni razvoj
7. december – mednarodni dan letalstva
10. december – mednarodni dan človekovih pravic
18. december – mednarodni dan migrantov
19. december – dan sodelovanja med državami juga
20. december – mednarodni dan človeške solidarnosti  
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SKUPAJ
MOČNEJŠI
Priročnik o Organizaciji združenih 
narodov in vlogi Slovenije v njej 
za učenke in učence tretje triade 
osnovne šole in njihove učitelje
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