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UVOD
Pred vami je pomemben del zgodbe o projektu Globalno učenje Agora. GE-
Agora je projekt strateškega partnerstva, financiran s strani Erasmus+ Mladi v 
akciji. Projekt smo pričeli izvajati 1. februarja 2017 in se zaključi 31. januarja 
2019. Glavni cilj projekta je razvoj inovativnih neformalnih metod, ki vključujejo 
tudi globalno dimenzijo in so namenjene delu na ulici. 

Projekt predstavlja zgodbo brez konca. Vsi sodelujoči partnerji pri svojem delu 
še naprej vključujemo in razvijamo GEAgora metode ter navdihujemo našo cilj-
no publiko preko uličnih akcij, ki združujejo elemente neformalnega in global-
nega učenja ter učenja na ulici. Organizirane aktivnosti v »zaprtih« prostorih 
pogosto ne pritegnejo veliko udeležencev, ki bi se bili pripravljeni pogovarjati o 
globalnih izzivih in prevzemati odgovornost zanje, zato lahko dobro pripravljene 
ulične akcije predstavljajo alternativo, s katero lahko  nagovorimo in zajamemo 
naključne mimoidoče ter jih vključimo v katero od naših prihodnjih akcij.

Izredno ponosni smo, da je bil projekt prepoznan kot eden izmed 20 najbolj ino-
vativnih projektov s področja globalnega učenja leta 2018 (Global Education 
Innovation Award) s strani organizacije GENE (Global Education Network) in 
se je uvrstil v  letošnjo brošuro. Projekt je plod sodelovanja med organizacija-
mi Društvo Lojtra (koordinator), Humanitas – Center za globalno učenje in 
sodelovanje, Officine Cittadine ter Sensibiliz’Action. Aktivnosti projekta spo-
dbujajo ljudi k spremembi dejanj in ozaveščajo o različnih temah, vključno s Cilji 
trajnostnega razvoja. Projekt ponuja nove in nadgrajene metode, ki naslavljajo 
teme migracij, pridelave hrane/kmetijstva in okolja. Vabljeni, da si preberete več 
o našem delu, inovativnih metodah in priporočilih, ki so plod naših izkušenj pri 
izvajanju uličnih akcij in še veliko več. Veseli bomo vaših povratnih informacij, 
na spletni strani  www.geagora.eu pa najdete tudi naš kontakt.
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GEA sestanek Slovenija Italija Francija

 6 mednarodnih sestankov

                                           4 organizacije iz 3 držav: Francija, Italija, Slovenija

 20 mednarodnih « uličnih fasilitatorjev globalnega učenja » 
 ki jih je usposobila GEAgora ekipa

         100 prostovoljcev, vključenih v lokalne akcije

 3 moduli globalnega učenja, namenjeni uporabi na ulici 
 (za področja okolja, hrane/kmetijstva in migracij)

 3 Word Carrier, 4 ulične igre in 3 interaktivne razstave, ki jih je pripravila   
 kreativna ekipa GEAgora

                                37 lokalnih GEAgora dogodkov, organiziranih na ulici 

 10.000 mimoidočih ljudi, ki so jih dosegle GEAgora akcije

več kot 2.000 pogovorov z ljudmi (direktna participacija in pogovori)
300 ljudi vključenih v naše aktivnosti po izvedenih uličnih akcijah

          več kot 30 dogodkov za ljudi, ki jih zanimajo ulične akcije in platforma
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WORD CARRIER NAVODILA 
ULIČNA DEBATA << NAVODILA ZA UPORABNIKE>> 

Izberite javni prostor, kjer se 
boste dobro počutili

Izberite družbeno vprašanje, 
ki lahko nagovori vse ljudi

Namestite panoje s prvimi 
odgovori, ki ste jih predhodno 
zbrali med sorodniki ali sosedi

Prvi ljudje pristopijo, se 
ustavijo, preberejo odgo-
vore... in prvi pogovori se 

lahko pričnejo

Fasilitator prične s prvimi 
izmenjavami mnenj z 
mimoidočimi ljudmi

Fasilitator povzame bistvo 
pogovora in ga zapiše

1 2

3 4
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Nadaljujte z naslednjimi pogovori...
dokler želite

Odgovor z velikimi tiskanimi 
črkami zapišite na pano

Obesite pano z 
odgovorom na 
“steno mnenj”
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kdaj si se

 počutil/a 

drugače
?

GLAS DRŽAVLJANOV: 
EVROPSKA ULIČNA DEBATA

Tudi drugi ljudje me to sprašujejo, ampak nerada 
odgovorim, ker res ne vem, kaj naj rečem. Od kje si? 
Kakšne vere si? 

N E  P O Č U T I M  S E  R AV N O  E NA K A  Z  V S E M I  O S TA L I M I .
Moje korenine so drugačne, ampak nimam defini-
rane ali enotne identitete, niti si je ne želim.

Anastasia, 21 let (Francija)

Študiral sem v Aziji in daleč naokrog sem bil edini 
človek bele polti, zato sem se počutil čudno. Ljudje 
so me kar naprej gledali, otroci so me zasledovali 

kamorkoli sem šel. Bili so zelo prijazni in SVOJE DRU-
GAČNOSTI NISEM OBČUTIL KOT NEGATIVNO. Ampak očit-
no je rasizem univerzalen, saj sem tam opazil toliko 
diskriminacije med različnimi etničnimi skupinami.

Tony, 32 let (Francija)

“Ne počutim se 
ravno enaka z 

vsemi ostalimi.”

“Ljudje so 
me kar 
naprej 

gledali...”

“Želim ohranjati 
svoje korenine, 

živeti kot 
Italijanka.”
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Vsak dan. Prihajam iz Sudana in sem bil prisiljen 
vkrcati se na čoln. Tvegal sem in prečkal morje. Zdaj 
sem tukaj že štiri leta, ampak nimam kje spati, ni-
mam službe, samo negotovo prihodnost. Dela, ki ga 
opravljam na podeželju, ne želi opravljati nihče drug, 
to je sodobna oblika suženjstva.

P R I D I T E ,  P O G L E J T E  NA Š E  T R P L J E N J E .
Tukaj kar naprej govorijo o integraciji, ampak to je 
samo beseda. Kako integrirati tuje ljudi, če so pre-

puščeni sami sebi?
Mohamed, 42 let (Italija)

Vsak dan, zdi se mi, kot da ne 
spadam na ta svet.

Jure, 31 let (Slovenija)

Oče je bil partizan iz Modene in je moral zaradi voj-
ne pobegniti v Belgijo, mati pa je bila prisiljena oditi 
v Belgijo, saj je bila poročena z očetom. Tam se ni 
dobro počutila, še posebej, ker so bili Belgijci zelo ra-

sistični. Javni prostori so bili polni napisov “Prepove-
dano psom in italijanom”. Mislili so, da smo tatovi, 
ki samo izkoriščamo sistem. 
Zaradi bolezni rudarjev, silikoze, so rudarji pogosto 
iskali zdravniško pomoč, policisti pa so trdili, da se 
samo pretvarjajo, da bi dobili socialno pomoč. Ko se 
je zgodila tragedija  v mestu Marcinelle, so nas začeli 
poslušati, ampak rasizem se je nadaljeval. Tudi učit-
elji so nas vedno dajali na stran, čeprav je bila to javna 

šola! Tudi danes se mi, DRUGA GENERACIJA, ŠE VEDNO 
SREČUJEMO Z RASIZMOM V BELGIJI. Kakšen smisel ima in-
tegracija, če nekateri ljudje ne morejo sprejeti dela, ki 
ga opravljamo Italijani? Integracija ne pomeni postati 
točno tak kot Belgijci. Nočem biti 100% taka kot oni, 
želim ohranjati svoje korenine, živeti kot Italijanka. 
                                                     Liliana, 58 let (Italija)  



POČUTIM SE DRUGAČNEGA VSAK DAN, KO SE POGO-
VARJAM Z LJUDMI IN UPORABLJAJO USTALJENE FRAZE, 
ki jih narekujejo časopisi ali TV, brez da bi razumeli, 
kaj te pomenijo, na primer: “Nisem rasist, ampak ne 
počutim se varnega, ker je preveč tujcev naokrog, 
raje bi jim pomagal v njihovih matičnih državah”, ali 
pa “Ženske imajo preveč pravic in jih izkoriščajo”. 
Ravno na tem temelji diskriminacija, kot tudi fi-
zično in psihično nasilje, ki se dogaja vsak dan. To 

nam pokaže, da ljudje, ki se smatrajo za “NORMALNE”, 
“znajo samo kritizirati, brez da bi spremenili naj-
manjšo stvar, tudi pri sebi. Lahko bi se kaj naučili 
iz nenehnega boja tistih, ki jih označujemo za dru-
gačne”.

Davide, 36 let (Italija)

Že od otroških let se počutim drugačnega: zara-
di mojega telesa, moje homoseksualnosti, drugačne 
spolnosti. 3 razlike, ki so me trajno zaznamovale 
že v otroških letih. Na začetku sem svoji drugačn-

osti pripisoval negativen pomen. B I L  S E M  Ž R T E V 
U S T R A H O V A N J A , klicali so me peder, brcali v roke, 
ker so bile preveč nežne. To so boleče brazgotine. Na-
prej sem se trudil, da bi vse to razumel. Potem pa sem 
kot študent spoznal druge kulture, države in spoznal, 
da se v raznolikosti skriva lepota, moč, življenje. Kaj 
sploh je kriterij za drugačnost? Najprej bi morali raz-
nolikost umestiti v kontekst, jo sprejemati kot vred-
noto, pozitivno, iskati bogastvo v njej in dobro v lju-
deh.

Fabrizio, 48 let (Italija)

“Kaj sploh je kriterij za drugačnost?”

Sprašujete me, člana sindikata, če se počutim kaj 
drugačnega? Sem edini v službi, ki se bori in ni tiho, 
zato se na žalost počutim drugačnega vsak dan. 

A M PA K  N A  S V O J O  D R U G A Č N O S T  S E M  P O N O S E N .
Bernard, 52 let (Francija)

“Na žalost se drugačnega 
počutim prav vsak dan.”
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Pred letom dni sem bival v dijaškem domu. V ti-
stem času je v dom prišel nov učenec. Moji najbljižji 
prijatelji so ga takoj pričeli zmerjati. Bili so nesram-

ni, in to samo iz enega razloga: BIL JE ČRN, kar je na 

Poljskem redkost. TAKRAT SEM BIL ZARADI POČETJA PRI-
JATELJEV ZELO OSAMLJEN... VERJETNO TUDI DRUGAČEN.

Wojtek, 18 let (Poljska)

Počutim se drugačnega od drugih moških, ker sem 
odrasel brez očeta, obkrožen samo z ženskami. V 
sebi čutim veliko ženskosti, na kar me ljudje pogo-
sto opomnijo.  N E U M N I  L J U D J E  M E  O B S O J A J O  I N  TA KO J 
P O M I S L I J O ,  DA  S E M  G AY . Jaz pa se enostavno bolje 
počutim v družbi žensk ali fantov, kot sem sam, ne 
vem zakaj. Nekega dne mi je oče rekel nekaj, kar me je  
dolgo časa bolelo. Jokal sem in oče mi je rekel:” Ti si 
fant, ne smeš jokati”. Nikoli nisem razumel takšnega 
pojmovanja moškega.

Nicolas, 28 let (Francija)

Drugačnost sem občutila, ko sem na izletu spremljala skupino invalidov. Ljudje so strmeli v nas, lokali so nas 

zavračali, v restavracijah smo morali sedeti v posebnih prostorih. R A Z L I K A  J E  O G R O M N A ,  T A K O J  J O  O B Č U T -
I Š ,  A M PA K  N J I M  N I  M A R  Z A N J O , z njo so rasli. Ljudi, ki smo jih spremljali, je bolj motila hudobija ljudi. To 
je bila težka izkušnja, a mi je hkrati tudi veliko pomenila.

Stefania, 27 let (Italija)



KO SE ZNAJDEM V POGOVORIH Z LJUDMI, POLNIH PRED-
SODKOV IN DISKRIMINACIJE in preprosto ne morem 
verjeti, kako še obstaja prostor za takšno realnost in 
kako empatija in solidarnost še zdaleč nista samou-
mevni za ljudi.

Tina, 30 let (Slovenija)

Sama se ne počutim drugačno, so pa ljudje tisti, ki 
pogosto gradijo zidove in ostale smatrajo drugačne. 
Sem učiteljica in vse odkar sem prišla na to šolo, sem 
spoznala številne kolege z omejeno miselnostjo, ki te 

izločijo in se ti sploh ne približajo. V DRUŽBI MANJKA 
ZANIMANJA ZA RAZNOLIKOST. Zanima me vse, kar je novo.

Laura, 54 let (Italija)

Kot otrok sem se pogosto počutila drugačno, osam-
ljeno. Ne vem sicer ali zato, ker sem se sama počutila 
drugačno ali ker so me ljudje dojemali kot drugačno. 
Ampak meni je bilo ok, da nisem bila kot vsi ostali. 

V SVOJI OKOLJU SEM BILA ‘ORIGINAL’ IN ZATO SEM TRPELA. 
Ko zdaj pomislim za nazaj, bi si želela biti bolj nor-
malna, ker sem zaradi svoje drugačnosti preveč iz-
stopala.

Sylivie, 66 let (Francija)

“Kot otrok sem se 
pogosto počutila dru-

gačno, osamljeno.”

“Zanima me vse, kar 
je novo.”

Najslabše je bilo v šoli, saj sem prihajala iz vasi, 
šola pa je bila v mestu. Vse od prvega dne so se me 
sošolci izogibali in me klicali “kmetica”. B I L A  S E M  P RVA 
V  D RU Ž I N I ,  K I  J E  O B I S KOVA L A  Š O L O  V  M E S T U , zato moja 
družina nikdar ni razumela, zakaj sem pustila šolo. 
Bila sem deležna nerazumevanja z obeh strani in to 
drugačnost sem občutila še mnogo let kasneje.

Annie, 62 let (Francija)
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kako pa ti z 

vsakdanjimi dejanji 

pomagaŠ ohranjati 

naŠ planet

?

Okoljske krize sem se začela zavedati, ko sem videla 
sliko Fukushime. Takrat sem doživela manjši “aha” 
moment, ko sem spoznala, da človek lahko uniči 
prav vse. Do takrat S E M  M I S L I L A ,  DA  NA R AVA  L A H KO 
P R E Ž I V I  P R AV  V S E . Zdaj pa se učim, kako zmanjšati 
svoj ogljični odtis. Osupljivo je, da s prav vsakim 
dejanjem vplivam na naravo. Vse skupaj postaja že 
šport in mi predstavlja vsakdanji izziv.

Sarah, 25 let (Francija) 

Jem samo vegetarijansko hrano (ekološko sadje in ze-
lenjavo, ki jo kupim brez embalaže na eko tržnici vsa-
ko soboto od izredno prijaznih kmetovalcev, ki moj 
nakup z veseljem dajo v moje vreče iz blaga ali starih 
zaves). Ekološki riž, testenine, lečo, oreščke, ovsene 
izdelke in kruh ravno tako kupujem v trgovinah brez 
embalaže. Kupujem manj in cenim tisto, kar kupim. 

K U P U J E M  I Z D E L K E  I Z  P R A V I Č N E  T R G OV I N E ,  V E G A N S K E , 
O D  E KO L O Š K I H  I N  L O K A L N I H  P O N U D N I KOV , v trgovinah z 
rabljenimi artikli, si izposodim in posodim drugim, ve-
liko stvari ponovno uporabim, če je le možno; če res ne 
gre drugače, odpadke recikliram. Vedno se rada pogo-
varjam z drugimi o naravi, o živalih in ljudem prijaznih 
načinih potrošnje in z njimi delim svoje izkušnje.

Nataša, 34 let (Slovenija)

Veste, kaj je bilo lansko leto 2. avgusta? Dan eko-
loškega dolga. To je ocena dneva, ko človeška poraba 
virov preseže porabo, ob kateri naš planet še lahko 

obnovi te vire. Na kratko, po tem dnevu POVEČUJEMO 
MANJKO V NAŠI EKOLOŠKI BLAGAJNI, SAJ ŠE NAPREJ 
ČRPAMO NARAVNE ZALOGE in ustvarjamo nove izpuste 
CO2. Leta 1987, ko sem se rodil, je bil ta dan decem-
bra, zdaj je že avgusta. Strah me je za prihodnost. 
zato bi rekel, da ne storimo dovolj za ohranjanje 
našega okolja.

Francesco, 31 let (Italija)

“Kako rešiti 
planet?”

“Vedno se rada pogovarjam z drugimi o naravi, 
živalih in trajnostnih načinih potrošnje.”

Kako rešiti planet? O Č I T N O  S M O  S E  K O L E K T I V N O  O D L O Č I L I , 
D A  J E  R E Š I T E V  V  T E M ,  D A  I Z G I N E M O .  Žal mi je, ampak ni-
sem preveč optimistična.

Viola, 21 let (Italija)
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vek k ohranjanju okolja bolj nezavedne nara-
ve. Samo enkrat sem letela z letalom v Pariz. 
Moji vnuki letajo že celo življenje, pravijo, da 

z nizkocenovnimi leti. AMPAK NEKEGA DNE 
BODO PLAČALI PRAVO CENO TEGA . Ko sem 
jim to povedala, so mi rekli, da sem prestara, 
da bi razumela. Res škoda, da jih tako vzgaja-
mo.

Simone, 71 let (Italija)

Bojkotiram uporabo tekočih stopnic...je simbo-
lično in zdravo.

Maria, 37 let (Italija)
  



vEČINO STVARI IZDELAM SAMA.  Ne samo hrane, 
šivam tudi svoja oblačila, pripravljam izdelke za 
čiščenje in to samo z naravnimi sestavinami. Je neke 
vrste obsedenost, vedno ko nekaj potrebujem, na-
mesto, da bi to kupila na spletu, pogledam, kako si 
lahko to izdelam sama.

Christine, 52 let (Francija)

Ne kadim. Sem vegetarijanka. Glede plastike, ne mo-
rem reči, da je ne uporabljam. L A H KO  B I  S E  V E Č K R AT 
P E L J A L A  S  KO L E S O M , namesto da prosim nekoga, da 
me pelje z avtom. Uporabljam preveč elektrike, na 
primer za klimo. Drugače pa ločujem odpadke, am-
pak to je osnovno, to itak vsi počnejo. 

Kalina, 14 let (Slovenija)
Premalo, saj vsi premalo. Cel trend nas potiska v 
to. Npr. včasih ni mogel imeti vsak svojega avta, pa 

je šlo. Zdaj ga lahko imaš, je udobno. DOKLER SE NE 
ZGODI NEKAJ STRAŠNEGA, NEKAJ, KAR ZADANE TEBE IN 
TVOJE BLIŽNJE, ne bomo dojeli. Stvari, ki so daleč, ne 
začutiš. 
Pod sosednjim hribom od naše hiše je kamnolom. 
Ko sem šla zadnjič na hrib, sem videla, da so zmini-
rali do slemena. To me je šokiralo in prizadelo. Mi-
niranje v kamnolomu sem poslušala celo življenje in 
se zvoka navadila… 

Dani, 20 let (Slovenija)

“Ne dovolj, kot tudi vsi ostali. Svetovni trendi nas 
silijo v to.”

Če se odkrit, zelo malo. Žal mi je, da moram to reči, 

AMPAK RES NIMAM ČASA HODITI PO RAZLIČNIH TRGOVINAH in 
kupovati organske, sezonske ali lokalne izdelke. En-
krat na teden grem v supermarket, je poceni in zame 
dovolj dobro. Mogoče ne dovolj dobro za ekologe.

Stephen, 33 let (Francija)

Berem knjige in ne gledam TV. Tako RAZVIJAM 
SVOJO DOMIŠLJIJO in ne potreb po kupovanju.

Brahim, 23 let (Francija)

Da bi zmanjšal porabo goriva, sem pred tremi leti ugotovil, da moj avto deluje tudi na rabljeno jedilno olje. 
Srečal sem se z eno organizacijo, kjer so mi vse razložili. Izgleda enostavno - poiščeš restavracijo, ki ti odstopi 
uporabljeno olje I N  T A K O  T I  N I  V E Č  T R E B A  O B I S K A T I  B E N C I N S K E G A  S E R V I S A . Ampak v realnosti je treba takšno olje 
prefiltrirati. Po nekaj mesecih je moja garaža izgledala kot tovarna. Obupal sem, smrad je bil neznosen. Ni 
enostavno ohranjati okolja.

Paolo, 41 let (Italija)
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Naš namestnik je ravnokar zavrnil 
zakon, ki uvaja davek na palmino olje 
in prepoveduje pesticide, ki pobijajo 
čebele. Torej, namesto da raziskuje-
te kaj lahko jeste in česa ne, N E H A J T E 
V O L I T  TA K Š N E  P O L I T I K E . Sam sem se 
odločil, da jih neham hraniti. Mogoče 
bomo na tak način končno lahko 
uživali varno hrano.

Daniel, 44 let (Francija)

Uporabljam čimveč papirnate emba-
laže, recikliram pa pazim na porabo 
vode. Vozim dizla z DPF filtrom za 

manjše onesnaževanje zraka. ZAPOSLIL 
SEM SE V EKOLOŠKEM PODJETJU , proiz-
vajamo papirnate lončke za kavoma-
te. Materiali v proizvodnji so bioraz-
gradljivi in neškodljivi za okolje. 

Jure, 32 let (Slovenija)

Poskušam čimbolj poslušati ljudi. Se 
mi zdi, da je to pomembno, ker vsa-
kič, ko zares poslušaš in slišiš osebo 
UGOTOVIŠ, KAKO PODOBNI SMO SI IN SE 
POSKUŠAŠ RAZUMETI. Hkrati pa spleta-
mo močnejše vezi. In pa uporabljam 
čim manj plastične embalaže... ali pa 
jo uporabim večkrat.

Zala, 21 let (Slovenija)

“Uporabljam čimveč papirnate em-
balaže, recikliram, pazim na porabo 
vode. Vozim dizla z DPF filtrom za 

manjše onesnaževanje zraka.”

“Berem knjige in ne gle-
dam TV.”

“Nehajte voliti takšne poli-
tike. Sam sem se odločil, da 

jih neham hraniti. 
Mogoče bomo na tak način 
končno lahko uživali varno 

hrano.”
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USTVARITE SVOJO LASTNO 
DEBATO NA JAVNEM STRANIŠČU
Po podatkih organizacije World Toilet Organization (ja, res obstaja, in to z resnim namenom: 
http://worldtoilet.org/what_we-do/why-toilets/) na stranišču preživimo kar tri leta svojega življenja. 
V povprečju ga obiščemo 2.500-krat na leto, oziroma 6 do 8-krat na dan. Stranišče pogosto dojemamo 
kot prostor, kjer si lahko vzamemo nekaj časa zase, prostor, kamor se lahko umaknemo in razmišljamo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tudi danes so stranišča prostori, kjer ljudje 
po stenah pišejo razna sporočila. Največkrat 

lahko tam najdemo primitivna in neprimerna sporočila, vsake 
toliko časa pa naletimo na tudi bolj poetična, filozofska ali 
politična sporočila. Običajno tovrstne “neformalne debate” niso 
konstruktivne, saj ne sledijo osnovnim pravilom debate. Zato, 
navdihnjeni z našimi lastnimi uličnimi debatami predlagamo, da 
ustvarite svojo lastno “Javno straniščno debato”,  saj verjamemo, 
da je to prostor in trenutek, ki lahko ponudi razmislek o pomenu 
življenja. 

Za izvedbo upoštevajte naslednja navodila in pripravite pripomočke: škarje in lepilni trak.
1. S škarjami izrežite »Pravila javne straniščne debate” in jih nalepite na zid.
2. Izberite vprašanje, ga z velikimi črkami vpišite v “Prostor za vprašanje” in okvirček nalepite na 
zid.
3. Zapišite svoj odgovor v “Prostor za odgovor” in ga ravno tako nalepite na zid.
4. Izrežite še nekaj praznih okvirčkov za odgovore in jih nalepite na zid.

Pri izbiri vprašanja so vam lahko v pomoč NAVODILA ZA ULIČNO DEBATO, ki jih lahko prenese-
te s spletne strani WWW.GEAGORA.EU.
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Izven udobja svojega doma se moramo poslužiti javnega stranišča.   
Le-ta največkrat niso najbolj zanimivi prostori, zato vam podajamo nekaj predlo-
gov, kako jim dodamo novo dimenzijo: Agora dimenzijo. Grafiti na straniščih so 
stari ravno toliko kot izum stranišč samih, saj jih strokovnjaki omenjajo že vse od 
rimskih časov dalje. V tem izoliranem in zaprtem prostoru so se ljudje lahko svobo-
dno izražali, brez zadržkov in tveganja. Prostor, kjer so lahko odložili svoje breme. 



Prostor za odgovor:

..……………...................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
........................................................

Prostor za odgovor:

..……………...................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
........................................................

Prostor za odgovor:

..……………...................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................
........................................................
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Splošna pravila

“Javne straniščne debate” 

1. Vsakdo, ki želi sodelovati v debati, mora 
spoštovati pravila v nadaljevanju.

2. Vsakdo lahko sodeluje v debati.

3. Svoj odgovor zapišite v “Prostor za odgovor” in 
ne pišite po steni.

4. Odločitev, da svoj odgovor podpiše (ime, starost) 
ali ne, je v rokah vsakega posebej.  
 
Če se ne želite podpisati, napišite Anonimno.

5. Odgovori odražajo osebna mnenja in vsakdo ima 
pravico, da izrazi svojega, prepovedano pa je:

•	 izražati rasistična, seksistična, ksenofobna ali 
kakršnakoli druga diskriminatorna mnenja,

•	 osebno napadati ali obtoževati,

•	 pozivati k napadom ali sovraštvu,

•	 žaliti in uporabljati žaljivke.

6. Ne sodite drugih odgovorov, debata je  prostor, 
kjer se ljudje morda ne strinjajo s sogovornikom, 
a spoštujejo njegovo mnenje.

7. Ne posplošujte, pretiravajte, uporabljajte 
sarkazma in nikoli ne uporabljajte groženj.

8. Lahko odgovorite na odgovor.

9. Prepovedano je odstraniti ali ´počistiti´ odgovor.

10. Ni dobrih ali slabih odgovorov in nihče ni 
zmagovalec te debate.. 

Prostor za vprašanje:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………...........................................

?



FINGERSTERRA 

Našo igro Twisterra smo rahlo priredili in se lahko uporablja kadarkoli in kjerkoli. Pokažite 
jo svojim prijateljem in sorodnikom, odprite iskrive pogovore ali pa jo enostavno igrajte sami in 
previharite svoje misli.

Kako igrati? Preprosto! Oglejte si krogce pred vami, vsaka barva predstavlja svojo kategorijo. 
Igrate s prsti, z njimi ustvarite proizvodno verigo, tako da izberete po en krogec iz vsake kategorije.  
Proizvodne verige se razlikujejo med seboj glede na surovine, državo izvora surovine, proizvoda, 
ki nastane iz te surovine in podjetij, ki to surovino izkoriščajo. Pravilne odgovore in več informacij 
lahko najdete med gradivi za igro Twisterra na spletni strani www.geagora.eu.
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ČLANKI S PLATFORME

ZAVEDANJE
Če bi bili vsi globalno ozaveščeni in 
bolj senzibilni, bi prej ali slej  ugoto-
vili, da smo prav vsi med seboj po-
vezani, odvisni drug od drugega in 
da svet ni sestavljen iz posameznih 
delčkov, temveč smo vsi del zaplete-
ne/prepletene mreže.
Oglejmo si očitne primere - od 
kod prihaja tvoja hrana, kakav, 
kava in pomaranče? Kaj pa tvoja 
oblačila ali mobilni telefon? Ka-
kšne so življenjske razmere de- 
lavcev, ki proizvajajo te stvari, kaj 
dejansko podpiramo pri nakupu 
določene stvari? Poglejmo nazaj v 
zgodovino. Zakaj smo privilegirani? 
Na čigav račun? Kdo in kaj omo-
goča naš privilegij? Globalno učenje 
pomeni vnašanje globalne razsež-
nosti v vse, kar poznamo - kako se 
to in ono povezuje z vsem okoli nas?

ZAHOD IN “OSTALI”
Na zahodu živimo v t. i. hitri kul-
turi. Zaradi zgodovinskega razvoja 
je Zahod v preteklosti zasužnjil 
in koloniziral večji del sveta (in še 
vedno to počne pod krinko korpo-
racij, posojil ipd.) in zato še danes 
nepošteno uživa položaj, kjer je 
vse, kar rečemo in spodbujamo na 
Zahodu, “najboljše”.

ZAKAJ TO POČNEMO?
Ko nas ljudje vprašajo, zakaj smo 
tako navdušeni nad neformalnim 
učenjem, odgovorimo: ker ima ve-
lik potencial za povezovanje ljudi.

KAKŠNE VRSTE IZO-
BRAŽEVANJA POZNAMO?
Po dolgih letih, ki jih preživimo 
znotraj formalnega izobraževa-
lnega sistema, zgradimo določen 
sklop prepričanj, povezanih z 
učenjem. Nekatera so povezana s 
prijetnimi občutki, druga z nepri-
jetnimi občutki. Pomembno se je 
zavedati dejstva, da ima formalni 
izobraževalni sistem močen vpliv 
na naše dojemanje učenja. Dru-
ga pomembna ugotovitev je, da 
se lahko učimo tudi izven šole. 
Učimo se, ko opazujemo starše, se 
pogovarjamo s prijatelji, brskamo 
po internetu ... Poleg tega lahko 
obiskujemo različne programe, 
tečaje, izmenjave ali druge dogo-
dke. Na splošno govorimo o treh 
različnih vrstah izobraževanja oz 
učenja: formalno izobraževanje, 
neformalno izobraževanje in pri-
ložnostno učenje. Ko govorimo o 
izobraževanju in učenju, razume-
mo prvega kot sistem in drugega 
kot proces.

Pogosto nas udeleženci naših a-
ktivnosti uličnega učenja 
sprašujejo, zakaj delamo na ulici, 
in naš odgovor je vedno enak: da 
te spoznamo.

Po številnih izkušnjah klasičnih 
dogodkov (debat, konferenc, fi-
lmov,…) poučevanja državljanstva 
in solidarnosti smo vsekakor  opa-
zili, da se nam vedno pridružujejo 
vedno isti udeleženci (sorodniki 
in prijatelji iz drugih organiza-
cij), ki so že ozaveščeni. Prav tako 
smo opazili, da nas je vedno manj. 
Naš cilj je bil spodbujati udeležbo 
državljanov, zato smo se odločili, 
da nanje ne bomo več čakali v 
svojem ‘’aktivističnem prostoru’’, 
temveč da gremo mi k njim. In 
kje lahko zlahka najdemo ljudi? 

RAZNOLIKOST IN 
RAZNOVRSTNOST NA ULICI

Premik k ljudem in zasedba ulic v 
zemljepisnem smislu hkrati pome-
ni tudi psihološki premik k sku- 
pnim temeljem z vsemi prebivalci.   
V tem smislu javni prostor (in ne 
samo ulica) predstavlja skupni 
prostor, ki pripada vsem. 
Naše izobraževalno delo 
na ulici nam omogoča stik,   
sporazumevanje in približanje 
mešani skupini ljudi. 
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Dejstvo pa je, da netrajnostni gospo-
darski razvoj, v katerega smo ujeti in 
se promovira kot “najboljši način”, 
škoduje okolju, pospešuje podnebne 
spremembe, ljudi sili, da zapustijo 
svoje države, da postanejo okoljski 
begunci in tako naprej. Globalno 
učenje obstaja, da nas prebudi in 
spodbudi k bolj trajnostnemu in od-
govornemu odnosu in k skrbi za vse 
prebivalce zemlje.

 
 
 

ZASTAREL FORMALNI 
ŠOLSKI SISTEM

Naš sistem formalnega izobražev-
anja je zastarel in večinoma ne sledi 
resničnostim današnjega globalizi-
ranega sveta. Oblikovan je bil med 
in v luči industrijske revolucije s 
ciljem, da učence pripravi na težaško 
delo ter jih spremeni v robote, ki ne 
znajo razmišljati kritično, temveč 
samo ubogajo.  Kot tak je bil sistem 
izvožen po svetu in še vedno prevla-
duje ter posledično pogosto uničuje 
in razvrednoti lokalno znanje, tradi-
cijo in vrednote. Globalni izobraže- 
valni pristop nas vabi, da dvomimo, 
prevprašujemo in smo kritični do 
šolskega in drugih sistemov, v kate-
rih smo odrasli in jih začnemo za- 
znavati le kot eno od mnogih mo- 
žnosti in perspektiv, ne pa nujno 
tudi kot najboljšo možnost. Vabi nas 
k odučenju in učenju od drugih. K 
spoznavanju ne le v knjigah, temveč 
tudi v naravi, pri ljudeh. Oddaljuje se 
le od kognitivne ravni in nas vabi,da 
se učimo, čutimo ter z glavo, s srcem 
in z rokami delujemo v smeri preo-
blikovanja nepravičnih sistemov, v 
katerih živimo. Globalno učenje je 
povezano z neformalnim izobraže- 
vanjem, saj metodološko spodbuja 
izkustveno in participativno učenje.

Na ulici srečujemo socialne, kul-
turne, politične, generacijske ra- 
znolikosti naše družbe. Ulica nam 
predvsem omogoča stik s publiko, 
ki se težje udeleži klasičnih do-
godkov, kot so delavci, manjšine, 
mladina in druge marginalizirane 
skupine. Velik del prebivalstva se 
ne vključuje v demokratične pro-
cese, tako ulično učenje ponuja 
alternativen prostor za udeležbo 
za njihovo udeležbo.

FUNKCIJA AGORE IN PRE-
VPRAŠEVANJE SVETA

Javni prostor ima tako fizično ra- 
zsežnost kot tudi filozofsko. To je 
prostor, v katerem nastajajo ideje 
in razprave o družbi in  kjer se 
oblikuje javno mnenje. Ulično 
izobraževanje omogoča vrnitev 
javnega prostora svoji predhod-
ni družbeni in politični funkciji 
agore (trga - prostora za razpra-
vljanje).
Ponovna prilagoditev ulice nje-
ni funkciji razpravljanja je učin- 
kovit način boja proti individua-
lizmu, saj spodbuja medkulturne 
izmenjave in prispeva k novim 
družbenim povezavam. Ulica ne 
postane le kraj gibanja (bolj in 
bolj privatiziran), temveč prostor 
srečanja, ki se deli, kjer se lahko 
državljani srečajo in razpravljajo o 
tem, kaj se dogaja v svetu.

RAZLIČNA ORODJA ZA 
RAZLIČNE LJUDI

Da smo ustvarili takšne prosto-
re na ulici je organizacija soraz-
vila nekaj inovativnih metod 

ZNAČILNOSTI 
NEFORMALNEGA 
IZOBRAŽEVANJA

• Učni cilji so vnaprej znani.
• Učni cilji temeljijo na potrebah 
ciljne skupine.
• Pogosto se izvaja v nekonven-
cionalnem okolju (narava, hostli, 
mladinski centri ...).
• Pogosto temelji na izkustvenem 
učenju.
• Uporablja raznoliko metodolo-
gijo.
• Vir informacij so primarno 
učenci.
•  Učni proces razume kot dvodi-
menzionalen proces
•  Odnosi v učnem procesu pona-
vadi niso hierarhični.
• Cilj je opolnomočenje ude-
ležencev.
•  Priskrbi znanje in veščine, hkra-
ti pa prevprašuje odnose, vrednote 
in prepričanja.
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VABI NAS K VEČPERS-
PEKTIVNOSTI

Globalno učenje nas vabi tudi k 
večperspektivnemu pristopu do 
vsega. Na primer, ne razmišljajte 
o razvoju zgolj v evrocentričnem 
mehurčku - kaj vse lahko pome-
ni razvoj za različne ljudi, različne 
družbe? Za vas je to morda gospo-
darski razvoj, za nekoga drugega je 
najpomembnejši duhovni razvoj, 
spet nekdo drugi pa razume razvoj 
kot razvoj sebe znotraj večje družine 
in skupnosti. Kdo ima pravico reči, 
da ima vaše razumevanje razvoja 
večjo vrednost od razumevanja dru-
gih? Vsa tri razumevanja so enako-
vredna, vendar se jih širše gledano 
zaznava kot neenakovredna. Zato 
je globalno učenje potrebno - da 
to spremenimo - in prepoznamo 
vrednost in bogastvo različnih per-
spektiv.

DLJE OD GLAVE, BLIŽJE 
SRCU

Prav tako nas vabi, da se odmakne-
mo od zgolj razumskega. Človeška 
bitja delujejo na štirih ravneh, fizični, 
čustveni, razumski in duhovni. Dati 
tako močen pomen  razumskosti, 
kot ga naša zahodna družba  daje 
od Descartesa naprej, zavira druge 
tri ravni in s tem ovira dejanski po-
tencial posameznika in skupnosti. 
Vrednote, kot so tekmovalnost, po-
trošništvo in individualizem, tako 
postanejo preveč pomembne, zato 
je zaradi tega ogrožena dobrobit 
našega planeta in vseh živih bitij.

NA KRATKO
Na kratko, globalno učenje omogoča 
spoznavanje sveta, njegovo medse-
bojno povezanost in nas vabi, da se 
združimo in delamo skupaj za bolj 
pravičen in enakovreden svet. Kot 
pravi Vanessa Andreotti - na koncu 
smo vsi del problema in rešitve. Zato 
moramo prepoznati našo komple- 
ksno vpletenost v probleme in najti 
pravične rešitve!

KAJ PA IZKUŠNJE?
Da ne bomo govorili samo o značiln-
ostih, bi vam radi predstavili eno od 
mnogih zgodb vpliva neformalne-
ga učenja, ki dokazuje, da je učenje 
lahko zabavno, da ima vsak posamez-
nik neizmeren potencial in da mora-
mo bolje skrbeti drug za drugega. 
Neformalno učenje ponuja  najbolj 
ustrezen prostor, kjer se lahko to zgo-
di ....

PROJEKT
Pred časom se je v Sloveniji zbrala 
mednarodna skupina mladih z name-
nom naučiti se nekaj drug od druge-
ga. V osmih dneh so sodelovali, orga-
nizirali različne delavnice, se srečali 
z domačini, šli v gore, peli ob ognju, 
plavali v jezeru, izmenjali mnenja o 
različnih temah, spali v šotorih, jedli 
in živeli skupaj. Ena od njihovih nalog 
je bila tudi ustvariti resnično spletno 
kampanjo za zbiranje sredstev za na-
kup fotoaparata. Njihovo sporočilo je 
bilo:
“Mi smo T.E.A.M. (Skupaj vsi do-
sežemo več), majhna skupina 42 
mladih iz sedmih različnih držav. S 
pomočjo medsebojne izmenjave in 
skupnih pustolovščin si naš projekt 
prizadeva povezati različne kulture v 
času, ko je svet prepleten z nasiljem, 
sovraštvom in nesoglasjem.”
“Kar počnemo je preprosto: prihaja-
mo kot tujci, odšli bomo kot družina.”
“Vsi verjamemo, da se naši spomini 
nikoli ne smejo izgubiti.”
“Si se kdaj prebudil iz najbolj norih 
sanj, ne da bi se spomnil najpomemb-
nejših podrobnosti?”
“Pomagaj nam, da živimo in ohrani-
mo naše sanje.”
Ali so uspeli? Preveri na https://www.
indiegogo.com/projects/th

državljanske participacije na 
podlagi socialnih interakcij v 
javnem prostoru.  Na ulici lahko 
najdemo in dosežemo širok nabor 
prebivalcev, ki odražajo razno-
likost naše družbe (heterogenost 
javnosti) in naš pristop vključuje te 
raznolikosti. Razvili smo različna 
orodja oziroma načine za intera-
kcijo z različnimi ljudmi, zato da 
postanemo bolj dostopni.

NAŠI ULIČNI PRIPOMOČKI
Eksperimentirali smo z orodjem, 
ki je sestavljen iz treh prostorov:
prostor za poslušanje in izražanje: 
besedonosilka (thewordcarrier);
prostor za dokumentarno 
izražanje: ulična razstava (the-
streetexhibition);
prostor za igro: ulična igra (street 
game).
To orodje ljudem omogoča, da si 
izberejo tri načine za udeležbo: 
Word carrier/Besedonosilec je 
primeren za tiste, ki so naveličani 
poslušanja idej o določenih tema-
tikah, želijo pa si svoje ideje in čus-
tva o tem deliti z drugimi.  Tisti, ki 
ne želijo govoriti, so vabljeni k ra-
ziskovanju originalne razstave (in 
raziskovanju njenega sporočila). 
Kdor ne prenese nikakršnih vrst 
sporočil pa je vabljen k zabavnim 
igram.

S pomočjo našega projekta bo me-
toda in filozofija uličnega učenja 
prilagojena razsežnostim in te-
mam Globalnega učenja z name-
nom približevanja globalnih pro-
blematik prebivalcem.

18



VKLJUČEVANJE 
PRISTOPA V DRUGE AKTIVNOSTI

Projekt Globalno učenje Agora je postal pomemben del sodelujočih organizacij, pri vsaki na 
svoj način. Tudi po uradnem zaključku projekta bomo nadgrajevali svoje aktivnosti z uporabo 
neformalnega, uličnega in globalnega učenja. Gre namreč za zelo prijetno in učinkovito mešanico, 
zelo ‘slastno’, zato nas veliko število možnosti za vključevanje tega recepta v naše druge projekte, 
aktivnosti in dogodke ne preseneča.  Želimo si, da bi omenjeno mešanico spoznal cel svet. 
Verjamemo, da bo postala ravno tako znana kot McBurger-ji, le veliko bolj etična, boljša za ljudi in 
globalno odgovorna. Nov trend! Več o tem, kako vsaka od organizacij (Officine Cittadine, Lojtra, 
Humanitas, Sensibiliz’Action) prenaša omenjeni pristop v druge projekte, si lahko preberete na 
naslednjih straneh. 
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LOJTRA
Predstavljate si sproščen prostor, kjer lahko izrazite svoje misli, vrednote, 
stališča. Prostor, ki neguje sanje, idealistične ideje, smeh, solze in človeški 
dotik. Prostor, v katerem lahko preizkušate različne stvari in preprosto 
opazujete, kaj se zgodi.

In končno, a nikakor ne zadnje, prostor, kjer je opisana svoboda omejena zgolj s polno odgovornostjo za 
lastna dejanja. Društvo Lojtra ponuja okvir za udejanjanje vsega tega.  Osrčje organizacije predstavlja eki-
pa, ki zadnjih nekaj let ustvarja tovrstni prostor. Včasih bolj intenzivno in uspešno, včasih bolj sproščeno 
in rezervirano. Iskrico našim akcijam daje strast in želja po učenju, izkušanju in soustvarjanju sveta okrog 
nas. ŽIVETI v bolj pravičnem, bolje informiranem, bolj izobraženem, bolj zdravem svetu; svetu, ki premore 
več empatije in svetu, v katerem se skupnosti ljudi podpiramo in spoštujemo naravo okrog nas. Naše strasti 
pretvarjamo v izobraževalne aktivnosti z in za mlade ter z in za ljudi, ki delajo z njimi. Nenehno sodelovanje 
z različnimi odločevalci v lokalni skupnosti in iskanje sinergij med nami pa predstavlja dodaten vidik našega 
delovanja.

GEAgora projekt nas je popeljal na potovanje, na katerem smo prevpraševali in spreminjali nekatere od 
pristopov za naslavljanje in komunikaciranje s ciljnimi skupinami v lokalnem okolju. Združevanje različnih 
pristopov je vplivalo tudi na naš način izvajanja intervencij. Ideja o uporabi javnega prostora za spodbuja-
nje pogovora in ozaveščanje o pomembnih temah za lokalno skupnost odpira popolnoma nove možnosti. 
Globalno učenje nas sooča z informacijami in izkušnjami, ob katerih bi raje pogledali stran kot se soočili 
z njimi. A vendar, tukaj so in čas je, da začnemo resno ukrepati. Osnovni okvir našega dela je neformalno 
učenje. Pomaga nam, da ostajamo konkretni ter da zastavimo cilje naših aktivnosti že vnaprej in neprestano 
ocenjujemo naše delo. V delo vnašamo nov pristop, ki mu daje dodano vrednost in naredi naše projekte še 
bolj učinkovite.
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Nekaj konkretnih primerov, kako je projekt GEAgora spremenil naš način dela:
 ▶ Festival skupnosti je včasih predstavljal prostor, kjer smo se zgolj predstavili z lepo opremljeno stoj-

nico. Stojnico uporabljamo še danes, a poleg nje izvajamo tudi interaktivne, globalne izobraževalne igre z 
otroci in naključnimi mimoidočimi.

 ▶ V Skupnostnem sadovnjaku smo včasih zgolj gojili sadna drevesa. Sadna drevesa še danes rastejo 
tam, a sadovnjak je postal tudi prostor, kjer organiziramo okoljsko obarvane ulične debate.

 ▶ Tržnica je bila do nedavnega namenjena sprehajanju in srečevanju ljudi.  Danes tukaj organizira-
mo debate, zbiramo mnenja o pomembnih temah za lokalno skupnost in hkrati ozaveščamo meščane o 
izbranih temah. Vse preko pogovarjanja z ljudmi. Kar je posebej zanimivo – kadar želimo ozaveščati ali 
preprosto narediti nekaj dobrega, je treba znati tudi prisluhniti ljudem in jih poslušati.

 ▶ Izobraževalnim delavnicam, namenjenim mladim za razvoj njihovih projektnih kompetenc in 
mehkih veščin smo dodali globalno dimenzijo, hkrati pa namenjamo več pozornosti tudi samim ude-
ležencem in jim ponujamo priložnosti za pogovor o izbranih temah ter možnosti za proaktivno sodelo-
vanje  v lokalni skupnosti. 

GEAgora je bil projekt. Bilo je popotovanje in bila je izkušnja. Kmalu se bo zaključil, a njegova dediščina 
živi naprej. Nikoli ne dvomite ali lahko majhna skupina resnih in predanih ljudi spremeni svet. V resnici je 
to edino, kar ga sploh lahko spremeni. (Margaret Mead)

Za slovenske razmere je Humanitas srednje velika nevladna in neprofitna 
organizacija. Glavni cilji društva so nuditi podporo manj privilegiranim 
skupinam ljudi v Sloveniji in drugod po svetu, zastopati in uveljavljati 
njihove želje ter spodbujati spoštovanje in sprejemanje.

Naše poslanstvo je ozaveščati ljudi o globalnih problemih in izzivih, kot so revščina, prekomerno potrošn-
ištvo, vedno večji razkorak med ekonomsko različno razvitimi deli sveta ter skozi izobraževanje in infor-
miranje spodbuditi k dejavnemu vključevanju v družbo in družbi odgovorno življenje. 
Društvo Humanitas izvaja različne aktivnosti, ki so tematsko in metodološko povezane s konceptom glo-
balnega učenja. Organizacija ima vzpostavljen Center za globalno učenje, s specializirano knjižnico, ki 
ponuja različne materiale, povezane z globalnim učenjem. Izvaja tudi delavnice in seminarje, namenjene 
različnim ciljnim skupinam, večinoma učencem, dijakom in učiteljem. Organizira tudi konference, okro-
gle mize, interaktivne razstave in javna predvajanja družbeno angažiranih filmov. Pomemben del našega 
delovanja je tudi priprava različnih informativnih in izobraževalnih gradiv (interaktivne igre, priročniki, 
itd.)

HUMANITAS

Globalno učenje Agora ponuja edinstveno priložnost, da se osredotočimo tudi na učenje, ki se dogaja 
na ulici. Metode oz. pristop vključujemo v naše proaktivne delavnice za šole, ki spodbujajo angažiranost 
učencev in dijakov v lokalnem okolju tudi po koncu delavnice.

Načrtujemo izvedbo večjih uličnih akcij v okviru naših prihajajočih projektov, tudi 
zato, ker so novejši DEAR razpisi Evropske komisije osredotočeni nanje. Zahvaljujoč 
projektu GEAgora imamo znanje in izkušnje, da podobne dogodke dobro izvedemo. 
Poleg tega verjamemo, da se lahko številne od metod, ki smo jih razvili s partnerji 
enostavno uporabljajo tudi v šolskem okolju ali mladinskih centrih, zato bomo na-

daljevali s promocijo tudi na tem področju. Pristop oz. metode bomo predstavili tudi učiteljem in učiteljic-
am našega Kluba globalnega učenja, pričujoče glasilo pa bo na izposojo v naši Knjižnici svetov. GEAgora 
je tako postal integralen del našega delovanja na področju globalnega učenja.

HUMANITAS
O Društvu Humanitas - 
Centru za globalno učenje in sodelovanje
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Že vse od začetka projekta Globalno učenje Agora se je francoska organi-
zacija osredotočala na določeno okolje: mesto Orléans.
Ker smo želeli izpostaviti povezavo med globalnimi vprašanji in ved-
no bolj perečim vprašanjem prehranske neodvisnosti, je ekipa Sensibi-
liz’ Action k sodelovanju povabila tudi člane organizacije “Sur le Chemin

Depaysant”, ki so z nami delili svoje izkušnje in primere dobrih praks, s katerimi so se srečali na enoletnem 
potovanju po Južni Ameriki, kjer so obiskali in srečali različna združenja kmetov.

V projektu senzibilizacije ljudi smo se že od vsega začetka osredotočali na globalni jug. Kmalu pa smo 
ugotovili, da se prebivalci Orléansa bolje odzivajo, če uporabimo lokalni kontekst, ki ima hkrati tudi večji 
mobilizacijski učinek. Sur le Chemin Depaysant je s svojim “Urbanim skupnostnim vrtom” pričela proces 
ustvarjanja skupnostnega supermarketa, ki ponuja konkretne alternative in odgovore prebivalcem mesta 
Orléans, ki so želeli sodelovati in prispevati k bolj pravični obliki pridelave hrane tukaj in zdaj. 

K procesu vzpostavljanja skupine La Coopérette (skupnostni supermarket mesta Orléans) ter razvoju nje-
ne participativne dinamike so bistveno prispevale tudi ulične akcije globalnega učenja. Dva člana La Co-
opérette sta se udeležila GEAgora treninga in njune izkušnje so prispevale k razvoju novih uličnih metod 
globalnega učenja. GEAgora projekt nam omogoča, da dosežemo in  nagovorimo “navadne meščane” in 
se tako ne vrtimo zgolj v aktivističnih krogih. Naši člani, zahvaljujoč GEAgora metodam, imajo potrebna 
orodja za navezovanje in ohranjanje stika z ljudmi, ki jih na tak način lahko ozaveščamo o globalnih izzi-
vih kot so organska pridelava hrane, mednarodna trgovina, pravična trgovina, itd. Po drugi strani pa jih 
spodbujamo k aktivnemu sodelovanju v same procese vzpostavitve supermarketa. Globalno učenje namreč 
spodbuja trajnostno vedenje in lokalne, dostopne alternative, tako da meščani niso samo ozaveščeni, am-
pak tudi solidarnostni.

Med izobraževalnim obiskom v Orléansu so člani La Coopérette imeli priložnost spoznati člane slovenske 
in italijanske partnerske organizacije, s katerimi smo izmenjali različne primere potrošniških alternativ, ki 
so nam služile kot navdih na nove podvige. Skupaj smo pripravili celodnevno ulično akcijo z različnimi 
aktivnostmi. Dogodek “Pas de bonne bouffe sans paysant” je tako ljudem postregel z igro Twisterra, intera-
ktivno razstavo ter metodo Word Carrier. Z ulično debato smo uspeli na nevsiljiv način ljudem prikazati, 
kako naše potrošniške navade prispevajo k globalnim izzivom. Vprašanje, ki smo ga zastavili, se je glasilo 
“Lahko spremenimo svet z nakupovanjem?”. Služilo je kot iztočnica za ozaveščanje ljudi o globalnih izzivih 
in vprašanju pridelave hrane, hkrati pa je ljudi povabilo k razmisleku o odgovornosti, ki jo nosimo kot 
potrošniki.  

Guillaume, eden od naših članov, je uporabljene metode delil s člani gibanja “Transition Towns”. V sode-
lovanju z gibanjem smo metode projekta predstavili skupini prostovoljcev gibanja. Mathilde, ki se je prav 
tako udeležila treninga GEAgora, je svoje izkušnje s treninga predstavila v mladinskem centru v svojem 
mestu, kjer je organizirala delavnico “Ribice” naših slovenskih partnerjev. Prevedla je navodila za izvedbo 
igre in za mladinske delavce pripravila delavnico, na kateri je predstavila primer dobre prakse. 

Za Sensibiliz´Action, ki je majhna organizacija, je bilo pomembno, da je projekt pomagal in podprl številne 
organizacije, ki si prizadevajo za boljši jutri. Zaradi zelo odprtega pristopa, smo globalna sporočila in teme 
prenašali v dnevno življenje naše lokalne skupnosti na zelo proaktiven, konkreten in odprt način.

HUMANITAS
SENSIBILIZ’ACTION
Od globalnega učenja na ulici do lokalnih alternativ 
na polju
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OFFICINE CITTADINE
Projekt Globalno učenje Agora nam je prinesel možnosti za izmenjavo različnih 
metod, spoznavanje novih aktivnosti, s katerimi lahko ozaveščamo druge, hkrati 
pa nas je vse navdihnil z novimi idejami. Bil je dolgotrajen proces, ki nam je omo-
gočil spoznavanje konteksta drugih organizacij, možnosti za odkrivanje naših last-
nih prednosti, kakor tudi skupnih točk z evropskimi in lokalnimi organizacijami.

Aktivnosti in orodja so se dejansko izkazala kot zelo uporabna v našem lokalnem okolju, še posebej pri sodelovanju z 
lokalnima partnerjema, organizacijo Diritti a Sud in mrežo La rette dell’agricoltura naturale salentina. Tekom celotnega 
projekta smo vse štiri organizacije: Humanitas, Lojtra, Sensibiliz’ Action in Officine Cittadine med seboj delile izkušnje 
in primere dobrih praks, vsaka od organizacij je k metodam, ki smo jih razvijali skupaj, pridodala svoj kontekst, v kate-
rem deluje. Vse organizacije smo nato metode preizkusile v lastnem okolju in o rezultatih poročale ostalim evropskim 
partnerjem. In ravno ta konstantna ter direktna izmenjava je močno pripomogla k rasti znanja, izkušenj in kompetenc 
vseh štirih organizacij. 

Organizacija Diritti a Sud je od samega začetka izkazovala veliko zanimanje za metode projekta, še posebej za aktivno-
sti s področja migracij. Organizacija ima sedež v mestu Nardo, na podeželskem področju, znanem po stavki, ki so jo 
tamkajšnji afriški delavci organizirali proti slabim delovnim pogojem v obdobju pobiranja paradižnikov. Regija je znana 
tudi po sodnih procesih proti izkoriščevalskim lastnikom in posrednikom, ki upravljajo plantaže. Organizacijo Diritti a 
Sud sestavljajo prekarni in afriški delavci, njeno poslanstvo pa je boriti se proti izkoriščevalskim praksam na področju 
kmetijstva. Organizacija proizvaja lastno pravično paradižnikovo mezgo z imenom Sfruttazero, deluje pa tudi kot kultur-
ni in pravni mediator ter ponuja medkulturne aktivnosti. Na organizacijo Officine Cittadine so se obrnili s prošnjo, da bi 
uporabili in priredili nekatere od GEAgora aktivnosti in tako nagovorili tudi njihove lokalne ljudi ter vzpostavili prostor 
za izmenjavo mnenj. Skupaj z njimi smo izvedli dva projekta. “Ogni paese e mondo”, kjer smo vključili lokalno skupnost 
in se osredotočili na razbijanje predsodkov o migrantih. Nastala je “živa razstava” imenovana “Sperimo svoje predsodke”, 
s pomočjo forumske predstave in štirih Živih knjižnic pa smo skupaj ustvarjali prostor za izmenjavo mnenj med tujci in 
lokalnim prebivalstvom. Na Živi knjižnici so ljudje lahko prisluhnili drugi osebi, ki je pripovedovala o različnih vidikih 
svoje kulture in države.   

V drugem projektu z imenom “Street Views”smo se osredotočali bolj na senzibilizacijo ljudi na ulici. Tako smo izvedli 
metodo, ki je bila razvita med treningom v Italiji: Word Carrier, ulično gledališče in foto kotiček.

V sodelovanju z organizacijo Diritti a Sud smo priredili in izvedli GEAgora metode na lokalni ravni ter tako naslovili 
konkreten problem, močno prisoten v okolju - izkoriščanje in marginalizacija afriških delavcev. Zahvaljujoč uličnim 
aktivnostim je organizacija Diritti a Sud okrepila odnose z lokalnim prebivalstvom, saj so se pogovarjali z vsemi ljudmi 
in ne samo s peščico aktivistov.

Globalno učenje lepo prikaže medsebojno prepletenost različnih tem, zato se je organizacija Officine Cittadine odločila 
za sodelovanje z večjo lokalno mrežo, ki združuje vse proizvajalce organske hrane z južnega dela regije Apulija: La rete 
dell’agricoltura naturale salentina. Skupaj z njimi smo na ulicah izvedli tri aktivnosti: Word Carrier z odgovori nekate-
rih proizvajalcev; GEAgora prostor, kjer so se srečali tako proizvajalci, različne organizacije in mimoidoči ter izmenjali 
mnenja o okolju, kmetijstvu in migracijah. Interaktivna razstava “Eco-mostra”, ki je delno nastala med izobraževalnim 
obiskom v Sloveniji, delno med treningom v Italiji, in sicer v sodelovanju z našimi partnerji iz Slovenije, saj so sami pri-
pravili podobno razstavo. Osrednja ideja aktivnosti je ponuditi ljudem igrive načine, preko katerih pričnejo razmišljati o 
tem, kako njihov življenjski stil vpliva na okolje. 

Razstavo smo uporabili kar dvakrat. Prvič med dogodkom od Dnevu ekološkega dolga in drugič na večjem dogodku, 
imenovanem La Notte Verde. Rezultat obeh akcij je bil odličen, saj smo ljudem na zanimiv in igriv način predstavili po-
membne in težke teme, kar je ljudi prijetno presenetilo. Uspeli smo odpreti sproščujoč prostor za pogovor, v katerem so 
sodelovali tako lokalni akterji kot lokalni prebivalci.

Naša organizacija večinoma deluje na lokalni ravni, zahvaljujoč strateškemu evropskemu projektu pa smo imeli pri-
ložnost, da svoje izkušnje, znanje in metode izmenjamo tudi v evropskem okolju. Uspešno smo povezali globalne izzive 
in lokalne projekte solidarnosti ter posledično ustvarili nekaj, od česar imajo lahko koristi tudi naši lokalni partnerji. 
Aktivnosti so navdihnile organizacijo Diritti a Sud, saj z njimi lahko nagovarjajo povsem novo publiko, hkrati pa je or-
ganizacija bolj odprta evropski dimenziji. Mreža La rete dell’agricoltura naturale, ki združuje 50 različnih organizacij in 
proizvajalcev, je tako postala vidnejša in pridobila nove načine, s katerimi se lahko približa širšemu krogu ljudi. 
 

Sodelovanje v evropskem strateškem partnerskem projektu je lahko zelo navdihujoče in članom organizacije omogoča 
razvoj kompetenc. Pomembno pa je, da dobro pregledamo vse vidike izkušenj in primerov drugih organizacij ter jih 
ustrezno prilagodimo na potrebe konteksta, v katerem delujemo.



GLEDALIŠČE KOT METODA 
ZA DELO NA ULICI
Izraz »ulično gledališče« se nanaša na vrsto različnih gledaliških predstav, ki se odvijajo na javnih površinah (parki, 
parkirišča, nakupovalni centri, rekreacijske površine, križišča ulic, vogali ulic, itd.), z vsaj eno skupno točko: niso 
namenjene nobeni posebni publiki. Takšno gledališče je nasprotje gledališča v klasičnem smislu, saj pride gledališče 
do publike in ne obratno. Kot tako je precej bolj svobodno in podira ovire formalnosti, se lahko direktno približa 
ljudem, odpira prostor za debate in s tem ustvarja ugodno okolje za naslavljanje družbenih problemov, ozaveščanje in 
prevpraševanje različnih perspektiv. 

Zakaj uporabljati gledališče pri delu na ulici?

Čeprav je lahko ulično gledališče namenjeno tudi samo zabavi,  pa so se razne gledališke tehnike izkazale kot zelo 
uporabne v uličnih akcijah ali kampanjah, katerih cilj je širiti sporočilo, ozaveščati – o družbeni emancipaciji, 
kršitvi človekovih pravic, nepravičnostih v družbi, migracijah, stereotipih in predsodkih, podnebnih spremem-
bah in še lahko naštevamo. Kot vsako gledališko delo mora tudi ulično gledališče oz. gledališka ulična akcija 
slediti nekaj estetskim parametrom, a kljub temu predstavlja zelo široko igrišče za preizkušanje različnih stvari, 
dopušča svobodno izbiro elementov, ki jih uporabljamo, nalaga pa nam le nekaj osnovnih pravil oz. priporočil, ki 
jim enostavno moramo slediti, če želimo doseči cilj – poskrbeti, da naše sporočilo pride do ljudi in z njimi ostane 
tudi potem, ko se predstava konča.

Kako prenesti sporočilo do ljudi?

Našo publiko na ulici predstavljajo naključni mimoidoči, ljudje, ki nedvomno v tistem danem trenutku niso 
imeli v načrtih ogledati si predstavo. Kako torej s predstavo pritegniti njihovo pozornost in jo tudi obdržati? Kot 
prvo, mora imeti naša ulična predstava jasno in kratko sporočilo, ki ga publika lahko hitro prepozna. Javne po-
vršine namreč predstavljajo zelo zahtevno gledališko prizorišče, ki ne daje drugih priložnosti. Pozornost publike 
moramo pritegniti takoj na začetku; preprosto zato, ker ljudje niso pripravljeni ostati z nami do konca, če jih ne 
pritegnemo takoj na začetku ali če jih predstava dolgočasi. V kratkem času, ki ga imamo na voljo, je smiselno 
uporabiti tudi vizualne elemente, ki pripomorejo k lažjemu in hitrejšemu prenosu sporočila do publike. Kadar 
delamo v posebej glasnih okoljih, je zelo pomembno, da igralci govorijo glasno in razločno; v nasprotnem prime-
ru sporočilo ne bo prišlo do publike, sama akcija bo ljudem nerazumljiva in posledično neuspešna. Da bi se temu 
izognili, imamo na voljo tudi tehnike, ki ne zahtevajo uporabe glasu, npr. slikovno gledališče, da omenimo samo 
eno.  Ker gre za tehniko, kjer igralci sporočilo predajajo izključno z uporabo svojih teles, je za namene jasnosti 
dobro vključiti tudi »fasilitatorja«, ki predstavlja most med publiko in igralci; ali se poslužiti vizualnih elementov 
(npr. panoji/table), ki pomagajo pri prenosu sporočila. 
Ulične gledališke akcije ne potrebujejo posebne scene, delamo izključno s tem, kar nam nudi lokacija. Najbolje 
je, če se tudi pri uporabi scenskih pripomočkov držimo načela »manj je več« in naj bodo ljudje/igralci tisti, ki 
prenašajo sporočilo. Precej proste roke imamo tudi pri izbiri vsebine, saj le to lahko črpamo iz resničnosti ali si 
jo izmislimo, vsekakor pa ne škodi, če vključimo tudi malce humorja - če situacija to dopušča.

Korak naprej – ko ljudje stopijo iz svoje cone udobja

Včasih lahko ulična gledališka akcija zavzame tudi bolj provokativno vlogo oz. interaktivno obliko in ljudi 
»vabi« k intervenciji. T.i. Nevidno gledališče,  ena od tehnik Gledališča zatiranih, ki ga je razvil brazilski
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režiser, politik in pisec Augusto Boal, je le ena od široko uporabljenih tehnik, ki omogoča naslavljanje in 
ozaveščanje o konkretnih družbenih problemih, v katere se mimoidoči ljudje vključijo, brez da bi sploh ve-
deli, da so del vnaprej pripravljene predstave. 

Nevidno gledališče je tehnika, ki spodbuja debato, pogovor, dialog in služi kot sredstvo za ozaveščanje o 
konkretnih družbenih problemih. Ker predstavlja zelo direktno tehniko za aktiviranje ljudi, moramo pri-
pravi nameniti precej več časa. Zaželjeno je, da imajo igralci vsaj nekaj izkušenj s tovrstnim gledališčem, saj 
morajo biti v vsakem trenutku pripravljeni odreagirati na situacijo in zapluti v neznano, torej improvizira-
ti.  Osnova za nevidno gledališče je konkreten družbeni problem iz vsakdanjega življenja, ki se po vnaprej 
pripravljenem scenariju odvije v javnosti in na neviden način poziva ljudi, da se vključijo v zgodbo. Ključ 
nevidnega gledališča je ravno v tem, da ljudje v nobenem trenutku ne vedo, da sodelujejo v delno vnaprej 
pripravljenem scenariju, zato je tudi učinek akcije težko izmeriti. Sodeč po odzivih ljudi lahko delno pre-
sodimo, ali je bila naša intervencija uspešna ali ne, pravi uspeh pa dosežemo, če se ljudi dotaknemo in jih 
Spodbudimo , da se o videnem problemu pogovarjajo tudi kasneje, doma ali v družbi svojih prijateljev. 
Za gledališke ulične akcije ne potrebujemo posebnega gledališkega predznanja. Edino, kar je  potrebno, sta 
volja in želja po spremembah pri sodelujočih članih. Kot pravi Augusto Boal : “Mislim, da se vsakdo lahko 
ukvarja z gledališčem, tudi igralci. In gledališče se lahko odvija vsepovsod, tudi v gledališču”.   

Gledališče in projekt Globalno učenje Agora

Na treningu za GEAgora multiplikatorje, ki smo ga izvedli v Italiji, so udeleženci pripravili večplastno ulično 
akcijo na trgu v mestu Lecce. Med ulično akcijo smo preizkušali različne metode, med njimi tudi gledališko 
predstavo z imenom »Living Exhibition«. Skupina udeležencev je pripravila razstavo, ki je razbijala splošno 
prisotne, a  napačne mite o migracijah. Le-ti izhajajo iz nepoznavanja same narave migracij, vzrokih ter 
posledicah migracijskih procesov. Razstavo je skupina podprla s pripravo kratke predstave, ki je temeljila na 
tehniki slikovnega gledališča.
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Da bi si razstavo ogledalo kar največ ljudi, se je pred razstavo vsake pol ure odvila predstava, na samo pred-
stavo pa smo pozornost mimoidočih pritegnili z glasnim, krajšim bobnanjem. 

Zgodba v predstavi je predstavila okoliščine enega od mitov, ki so bili razloženi v razstavi. Osnova za pred-
stavo je bila osebna zgodba iz lokalnega okolja in je bila povezana s samim mitom v razstavi. Zgodba, ki 
smo jo vzeli iz lokalnega okolja, je tako dobila globalne razsežnosti. Da bi se izognili napačni interpretaciji 
zgodbe v slikah, smo po vsaki »sliki«, ki so jo postavili udeleženci, vsebino podprli tudi z nekaj besedami na 
panojih. Po koncu predstave je fasilitator razstavil zadnji pano, na katerem je bilo napisano vprašanje, s kate-
rim smo prevpraševali resničnost mita, ki je obkrožal zgodbo v predstavi. V zadnji sliki so udeleženci nemo 
povabili ljudi, da si o zgodbi, ki očitno predstavlja več kot samo osebni problem, preberejo tudi v razstavi. 

Torej... igrati ali ne igrati na ulici?

Je torej pri uličnih akcijah prostor tudi za ulično gledališče? Odgovor je preprost: absolutno! Uporaba gleda-
liških tehnik za spodbujanje javnega dialoga ima zelo širok potencial. Gledališče namreč seže v srce in misli 
ljudi, v njih prebudi čustva in zaradi tega sporočilo predstave ostane z njimi dlje časa. Gledališče na ulici ne 
dela razlik med ljudmi in nagovarja ljudi iz vseh sfer življenja. Na nevsiljiv način jih ujame nepripravljene 
in jim ponudi dve možnosti - oditi ali ostati in potešiti svojo radovednost; ob dobro pripravljeni akciji bo 
slednjih ljudi več, kar pa predstavlja dobro izhodišče za promocijo dialoga in javne debate. 
Gledališče je lahko zelo uporabno orodje za ozaveščanje, informiranje, izobraževanje, senzibilizacijo in spo-
dbujanje k proaktivnemu sodelovanju v lokalnem okolju. S svojim potencialom lahko gledališče seže tudi 
dlje in vpliva na družbene akterje ter odločevalce. Naj ob koncu prispevka ponovno povzamemo besede 
Augusta Boala, ki pravi: “Gledališče samo po sebi ni revolucionarno: je vaja za revolucijo” ali kot pravi 
Bertolt Brecht, pesnik, pisatelj in aktivist: “Ne pričakujte, da bo gledališče zadovoljilo navade občinstva, 
ampak da jih bo spremenilo”.
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Soočeni smo z globalnim stanjem, ki zahteva takojšnje ukrepanje. Globalno segrevanje 
je dejstvo, ki ga ne moremo zanikati. Sčasoma bomo priča številnim novih katastrofam, 
ki bodo prizadele milijone “okoljskih beguncev”. Uničujoče posledice nenadzorovane 
globalizacije vodijo v porast neenakosti, revščine in negotove prihodnosti, ki ji botrujejo 
vojne in oboroženi konflikti. Vse to vodi v masovne migracije. Diskriminacija, izključevanje 
in zatiranje so vsakdanjik v življenju migrantov. Zaradi nerazumevanja globalne soodvisnosti, 
ki je prisotno tako na severu kot jugu, pa smo priča številnim kršitvam človekovih pravic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evropa, s svojimi evropskimi in nacionalnimi politikami ima v svojih rokah moč za 
zagotavljanje mednarodne solidarnosti. Od implementacije trajnostnih modelov proizvodnje 
in porabe energije do spoštovanja pravic migrantov in boja proti vsakršni obliki diskriminacije 
– dimenzija Sever-Jug je vseprisotna v naši družbi. In ravno to so vprašanja, ki bi morala 
predstavljati osrčje politične debate na naslednjih volitvah za Evropski parlament leta 2019. 

 
Mednarodna solidarnost je ena od naših vodilnih vrednot, 
prepoznana in podprta s strani prebivalcev Evrope. Temelji 
na dobrih lokalnih in globalnih praksah njenih prebivalcev. 
Na lestvici prioritet  bi morala imeti prednost pred številnimi 
oblikami sistemskih neenakosti, individualizma in nepravičnosti, 
saj predstavlja edini trajnostni odgovor na globalne izzive. 
 
V kontekstu »delegitimizacije politike«, h kateri se nagiba 
vedno več prebivalcev Evrope, tudi sami dajemo svoj glas 
v prid bolj participativni obliki demokracije, ki prepozna 
vrednost glasov svojih državljanov. Predlagamo drugačno 
obliko globalizacije, ki odraža večjo solidarnost in temelji na 
dostopu do temeljnih pravic za ljudi in spoštovanju narave. 
Kot akterji organizacije, ki deluje v civilni družbi delujemo v 
skladu s konceptom globalnega učenja. Vsepovsod, v Italiji, 
Franciji in Sloveniji, lahko in dejansko ustvarjamo javno 
debato, s katero želimo v tej smeri ozaveščati tudi druge. 

Lojtra (Slovenija), Humanitas (Slovenija), Sensibiliz’Action (Francija), Officine Cittadine (Italija) 
Tekst je nastal po navdihu kampanje “Votons pour une France Solidaire”
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PRIPOROČILA

Za ohranjanje našega planeta mora Evropska unija 
(EU) postati bolj pravična in solidarna, saj gre tudi 
za našo prihodnost. Kot eden od glavnih akterjev v 
svetovnih zadevah, EU nosi tudi velik delež odgo-
vornosti, zato bi morala biti pri zagotavljanju po-
gojev za pošten razvoj, ki temelji na demokratičnih 
vrednotah, enakih možnosti dostopanja do temelj-
nih pravic in trajnosti. Svetu bi morala poslati jasno 
sporočilo, ki pod vprašaj postavlja logiko politične 
in gospodarske dominacije širom sveta.



#GEAgora# Ekologija
Podnebna pravičnost za trajnostno Evropo

Vodilni svetovni podnebni znanstveniki so posvarili, da imamo na voljo zgolj še dobrih deset let, da globalno 
segrevanje omejimo na 1.5⁰C. Vsaka dodatna polovica stopinje nad to mejo namreč prinaša izrazito večje tve-
ganje za suše, poplave, ekstremno vročino in lakoto za stotine miljonov ljudi po svetu.

#GEAgora za #Človekove pravice
Za pravice migrantov in vključujočo Evropo

“Soočanje z naraščujočo kulturno raznolikostjo v Evropi - zakore-
ninjeno že v zgodovini naše celine in dodatno podprto še z globali-
zacijo - na demokratičen način, je v zadnjih nekaj letih postalo pri-
oriteta. Kako naj se odzovemo na raznolikost? Kakšna je naša vizija 
prihodnje družbe? Je to družba ločenih skupnosti, definirana zgolj 
kot sobivanje večinskih in manjšinskih skupin ljudi z različnimi pra-
vicami in odgovornostmi, ki ju združuje samo obojestransko spre-
nevedanje in stereotipi? Ali pa je to vizija pisane in odprte družbe 
brez diskriminacije, s prednostmi za vse, vključujoča do vseh prebi-
valcev in s spoštovanjem njihovih človekovih pravic?”

Bela knjiga Sveta Evrope o medkulturnem dialogu 

#GEAgora za #Prehransko neodvisnost
Pravica do hrane in neodvisnosti njenih pridelovalcev

Prehranska nedvisnost omogoča skupnostim nadzor nad proizvodnjo hrane, nad načini trgovanja z 
njo in nad njeno potrošnjo. S tem bi lahko ustvarili prehranski sistem, ki deluje v interesu ljudi in 
okolja in ne za dobiček mednarodnih korporacij.
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#GEAgora# Ekologija
Podnebna pravičnost za trajnostno Evropo

 ▶ Spodbujati energetski prehod na 100% obnovljive vire do leta 2050;
 ▶  V ospredje postaviti okoljske pravice in vključiti zaščito okolja kot ključen pogoj za priho-

dnje trgovske dogovore; 
 ▶  Pregledati obstoječe modele trgovanja in prepovedati zastarele; 
 ▶  Spoštovati pariški sporazum in prepovedati prisotnost industrijskih lobijev v pogajanjih, ki 

zadevajo podnebne spremembe; 
 ▶  Zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 25 odstotkov do leta 2050;
 ▶  Spodbujati in usmerjati javne investicije k energetski učinkovitosti in obnovljivim virom  

energije;
 ▶  Zmanjšati izkoriščanje naravnih surovin, prehod na gospodarstvo, ki ne temelji na BDP, 

ampak na ustvarjanju dobrobiti za vse ljudi ter zmanjšanje neenakosti;
 ▶  Sprejeti zakonodajni okvir, ki mednarodne korporacije zavezuje k transparentnem po-

ročanju o posledicah njihovih praks ter potrošnikovih dejanj;
 ▶  Spodbujati prakse pravične trgovine, informirati in izobraževati o pravični trgovini in jo 

vključiti v nacionalne izobraževalne sisteme.

#GEAgora za #Človekove pravice
Za pravice migrantov in vključujočo Evropo

 ▶ Spoštovati svobodo gibanja kot temeljno človekovo pravico; 
 ▶  Oblikovati zakonodajo, ki spoštuje in ureja pravice migrantskih delavcev in njihovih 

družin, v skladu s konvencijo Združenih narodov;
 ▶  Spodbujati ratifikacijo konvencije v evropskih državah;
 ▶  Podeliti politične pravice nedržavljanom EU, ki živijo v Evropi;
 ▶  Ustaviti kriminalizacijo tujcev;
 ▶  Zagotoviti spoštovanje pravic do mednarodne zaščite ter jamčiti spoštljivo in dostojno 

obravnavo ljudi, ki zaprosijo zanjo;
 ▶  Podpirati boj proti sovražnemu govoru, še posebej v medijih in na družbenih omrežjih;
 ▶  Povabiti javne deležnike in družbene akterje k razvoju medkulturnega dialoga v vseh sferah 

življenja, v duhu spoštovanja temeljnih svoboščin.

#GEAgora za #Prehransko neodvisnost
Pravica do hrane in neodvisnosti njenih pridelovalcev

 ▶ Reforma skupne kmetijske politike, ki bo služila kmetom;
 ▶ Spodbujati lokalno in organsko pridelavo hrane, etično porabo javnih sredstev in 

podpirati gospodarske sisteme, ki spoštujejo družbene in okoljske pravice;
 ▶ Prepovedati gensko spremenjeno hrano in uporabo glifosata v Evropi;
 ▶ Izpogajati boljši sporazum o prosti trgovini in vanj vključiti pravice do prehranske 

neodvisnosti;
 ▶ Prirediti svetovne trgovinske sporazume v skladu z načeli Združenih narodov;
 ▶ Podpreti člane pravične trgovine in organizacije, ki združujejo pridelovalce, spo-

dbujati izobraževanje in informiranje o pravični trgovini ter jo vključiti v nacionalne 
izobraževalne procese.
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Zakaj stopiti v stik z nami?

No ja... seveda bomo veseli, če nas želite kontaktirati zaradi našega dela in vašega zanimanja 
za metode globalnega in neformalnega učenja na ulici. Ampak za vsak primer pa je tu še nekaj 
razlogov:
•  ker smo zanimiva druščina ljudi iz različnih sfer življenja;
•  obljubimo, da vam z nami ne bo nikoli dolgčas. Trenutki, ki jih preživimo skupaj, so polni 
smeha in norih, na prvi pogled neobičajnih idej, ki jih nekako vedno uspemo realizirati;
•  ker smo razvili platformo z različnimi kul metodami, ki jih lahko uporabite na ulici ali vaših 
lokalnih dogodkih in z njimi ozaveščate o globalnih problemih;
•   ker si želimo nadaljevati z uličnimi akcijami tudi po koncu projekta, skupaj z vami, vam nuditi 
podporo pri pripravi vaše lokalne ulične akcije in seveda dobiti vaše mnenje o metodah.

Projekt GEAgora se je uvrstil med 20 najbolj inovativnih projektov globalnega učenja 2018, 
uvrščen je bil v publikacijo mreže GENE (Global Education Network Europe).

Ampak kar je najbolj pomembno - smo ekipa ljudi s srcem in glavo na pravem mestu, predani  
cilju - vrniti javne površine ljudem, odpirati prostore, kjer lahko ljudje izrazijo svoje mnenje o 
stvareh, ki zadevajo življenja vseh nas. Želimo, da svet postane bolj pravičen do vseh živih bitij 
in planeta, zato se že veselimo, da svoje poslanstvo in navdušenje delimo tudi s teboj.
Čisto preprosto.

Naša platforma: www.geagora.eu
Kontaktirajte nas:

Društvo Lojtra: info@drustvolojtra.si 
Društvo Humanitas: info@humanitas.si 

Officine Cittadine:  officinecittadine@gmail.com
Sensibiliz’Action: contact@sensibilizaction.fr

GEAGORA.EU OSTANIMO V STIKU 




